HƯỚNG DẪN NHẬN DẠNG CÁC LOÀI TÊ TÊ HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
Cả tám loài tê tê đều được liệt kê trong Phụ Lục I của Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), ở mức bảo vệ quốc tế cao nhất.
Ngoài ra, tê tê còn được pháp luật tại các quốc gia có tê tê phân bố bảo vệ.

VẢY

Tê tê là loài thú duy nhất có vảy. Vảy
được tạo thành từ chất keratin, giống
như tóc và móng tay/móng chân
của con người. Tê tê chỉ ăn kiến và
mối. Tê tê không gây nguy hiểm cho
người. Khi bị tấn công, tê tê cuộn tròn
như trái bóng để tự vệ.

Các hàng vảy theo chiều ngang bao phủ toàn bộ cơ thể, còn các hàng vảy theo chiều dọc nằm
trên đường thẳng dọc theo cơ thể con vật.

Tê tê và vảy của chúng thường bị
buôn bán bất hợp pháp để làm thức
ăn và thuốc cổ truyền.

Các hàng vảy theo chiều ngang
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Các hàng vảy theo chiều dọc

CHÂU Á: 4 LOÀI

CHÂU PHI: 4 LOÀI

Loài tê tê châu Á có các sợi lông tơ nhỏ và thưa xen kẽ giữa các vảy.

Loài tê tê châu Phi không có các sợi lông tơ nhỏ và thưa xen kẽ
giữa các vảy.

BÀN CHÂN và ĐUÔI

Tê Tê Vàng
Manis pentadactyla

Tê Tê Philippines
Manis culionensis

Tê Tê Ấn Độ
Manis crassicaudata

Tê Tê Java
Manis javanica

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ TÊ TÊ, HÃY VÀO TRANG WEB:
http://www.usaidwildlifeasia.org/resources
Để nhận được bản cứng của tờ áp phích và cuốn Hướng dẫn nhận dạng các loài tê tê, xin hãy liên hệ:
USAID Wildlife Asia
208 Wireless Road, Unit 406
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
ĐT: +66 20155941-3
Email: Info@usaidwildlifeasia.org

Các loài tê này sống chủ yếu trên mặt
đất. Bộ móng ở bàn chân trước của
chúng dài và to hơn đáng kể so với bộ
móng ở cặp bàn chân sau, VÀ chiếc
đuôi to và dài gần bằng chiều dài cơ
thể con vật:
•
•
•
•

Tê Tê Vàng Pangolin
Tê Tê Ấn Độ
Tê Tê Đất Khổng Lồ
Tê Tê Đất

Các loài tê tê này dành thời gian chủ
yếu ở trên cây. Các móng ở tứ chi có
kích cỡ khá tương đồng. VÀ đuôi có
thể cầm nắm, nhỏ và dài hơn cơ thể
con tê tê.
•
•
•
•

Tê Tê Philippines
Tê Tê Java
Tê Tê Bụng Đen Sống Trên Cây
Tê Tê Bụng Trắng Sống Trên Cây

Bàn chân
trước: móng to

Bàn chân trước:
móng nhỏ

Đuôi: rộng và dài gần bằng
chiều dài cơ thể con vật

Bàn chân trước và sau:các
móng có kích cỡ gần như nhau

Đuôi: có thể cầm nắm, bé và dài hơn
cơ thể con vật

Tê Tê Đất
Manis (Smutsia) temminckii

Tê Tê Bụng Đen Sống Trên Cây
Manis (Phataginus) tetradactyla

Tê Tê Đất Khổng Lồ
Manis (Smutsia) gigantea

Tê Tê Bụng Trắng Sống Trên Cây
Manis (Phataginus) tricuspis

Về USAID Wildlife Asia
Nhiệm vụ của dự án USAID Wildlife Asia là đấu tranh nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán động vật hoang
dã xuyên quốc gia bằng cách giảm cầu tiêu thụ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và tăng cường các
chính sách và cam kết chính trị tại các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Campuchia, Lào, Thái
Lan, Việt Nam, và Trung quốc. Các loài động vật hoang dã được USAID Wildlife Asia đặc biệt chú trọng là
voi, tê giác, hổ, và tê tê. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.usaidwildlifeasia.org
ADDITIONAL PHOTO CREDITS: Chinese Pangolin - Michael Pitts/Naturepl/Nature in Stock; Indian Pangolin - Ansar Khan/Life Line for
Nature Society; Philippine Pangolin - Dexter Alvarado/Katala Foundation; Ground Pangolin - courtesy of Lisa Hywood/Tikki Hywood
Foundation; Giant Ground Pangolin - Uganda Wildlife Authority/Uganda Conservation Foundation/Courtesy of Ray Jansen; Black-Bellied
Tree Pangolin - Rod Cassidy/Sangha Lodge; White-Bellied Tree Pangolin - Rod Cassidy/Sangha Lodge
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