
TÊ TÊ LÀ NHỮNG SINH VẬT KỲ DIỆU

Tê tê là loài thú có vú duy nhất trên thế giới có cơ thể 
được bao phủ lớp vảy cứng.

Tê tê hoạt động  và kiếm ăn vào ban đêm và có khả năng 
cuộn tròn để bảo vệ bản thân khỏi các kẻ thù to lớn.

Loài động vật này không có răng, chúng sử dụng chiếc 
lưỡi dài và dính để ăn kiến và mối – thức ăn ưa thích của 
chúng ngoài tự nhiên.

Tê tê có thể tiêu thụ tới 200.000 con kiến một ngày!

Tê tê đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Tê tê con luôn 
bám trên đuôi mẹ khi di chuyển và kiếm ăn vào ban đêm.

Trên thế giới có tất cả tám loài tê tê, bốn loài ở châu Á và 
bốn loài ở châu Phi. VIệt Nam là nơi cư trú của hai loài: Tê 
tê Java (Manis javanica) và Tê tê Vàng (Manis pentadactyla) 
– cả hai loài đều nằm trong danh sách loài Cực kỳ nguy 
cấp trong Danh lục đỏ của IUCN.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG

THÔNG TIN VỀ TÊ TÊ

Tai nhỏ

Đuôi dài, có từ  
24 -28 hàng vảy xếp dọc 
đuôi

Móng chân trước dài bằng hoặc 
lớn hơn móng chân sau khoảng 
1,5 lần

TÊ TÊ JAVA  
(Manis javanica)

Phân bố ở Việt Nam: Phân 
bố từ Nghệ An tới các tỉnh 
phía Nam

Thế giới: Brunay, 
Campuchia, Lào, Malaysia, 
Myanma, Indonexia, 
Vietnam, Singapo và Thái 
Lan

TÊ TÊ VÀNG 
(Manis pentadactyla)

Tai to

Đuôi ngắn, có ít hơn 20 
hàng vảy xếp dọc theo 
đuôi

Móng chân trước dài gấp 
2 hoặc 4 lần móng chân 
sauPhân bố ở Việt Nam: Từ các 

tỉnh phía Bắc đến Nghệ An

Thế giới: Bangladesh, Ấn 
Độ, Lào, Myanma, Nepan, 
Đài Loan, Thái Lan, Trung 
Quốc và Việt Nam



MỐI ĐE DOẠ ĐỐI VỚI TÊ TÊ 

Tê tê là loài động vật hoang dã có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất trên thế giới.

Hàng năm có khoảng 100,000 cá thể bị săn bắn từ tự nhiên để phục vụ cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp, với 
hai mục đích chính là sử dụng vảy trong y học cổ truyền và ăn thịt. 

Vì những lý do trên, Tê tê có thể biến mất trước khi phần lớn thế giới biết tới chúng.

HÃY CÙNG CHÚNG TÔI BẢO VỆ TÊ TÊ  

Nếu chúng ta cùng hành động, loài động vật đặc biệt này có thể được bảo vệ khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Chúng tôi 
kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn. Bạn có thể cùng bảo vệ Tê tê bằng cách:

• Đóng góp, hỗ trợ
• Trở thành tình nguyện viên
• Trở thành đại sứ truyền tải thông điệp bảo vệ động vật hoang dã
• Thông báo trường hợp động vật hoang dã cần cứu hộ qua đường  

dây nóng: 0978 331 441 hoặc 0303 848 222
• Tham quan học tập tại Trung tâm Giáo dục bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê

Ảnh từ trái qua phải: 

56 cá thể tê tê bị giữ tại 
trụ sở Công an huyện 
Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Rượu ngâm tê tê và 
nhiều loài động vật 
hoang dã

Tê tê bị giết hại nhằm 
phục vụ nhu cầu lấy thịt 
và lấy vảy làm thuốc 
đông y

TÌM HIỂU THÔNG TIN QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI:  
SAVEVIETNAMSWILDLIFE.ORG, CHANGEVN.ORG, WILDAIDVIETNAM.ORG

Công tác kiểm 
tra, chăm sóc 
khẩn cấp tê tê 
tại hiện trường


