
NHU CẦU ĐỐI VỚI 
CÁC SẢN PHẨM 
TỪ TÊ TÊ TẠI CHÂU Á

Các vụ bắt giữ với  khối  lượng kỷ lục đã cho thấy tê tê là loài  động vật  có vú bị  buôn bán nhiều nhất  

trên thế giới .  Mặc dù các quốc gia trong khu vực đã bắt giữ thành công một số lượng đáng kể 

tê tê và các bộ phận của chúng nhưng nhu cầu đối  với  các sản phẩm từ tê tê tại  Châu Á vẫn luôn là 

tâm điểm của hoạt động buôn bán trái  phép các sản phẩm này.  Bốn loài  nguy cấp trong khu vực là 

đối  tượng chính bị  buôn bán trái  phép.  Không chỉ  có vậy,  khi  quần thể tê tê tại  Châu Á đã suy giảm 

nghiêm trọng,  tê tê tại  Châu Phi  bị  săn bắt nhiều hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tại  Châu Á.

CÁC VỤ BẮT GIỮ TÊ TÊ TẠI CHÂU Á | 2015 - 2021

1.141

21.857

333.515 kg
vụ bắt giữ

nguyên cá thể tê tê bị 
thu giữ (còn sống và đã 
chết)

cá thể tê tê và bộ phận 
bị thu giữ

TOTAL SEIZURES |2015-2021

Số vụ bắt giữ Khối lượng thu giữ Số lượng tê tê thu giữ
(nguyên con, còn sống hoặc đã chết)

VIỆC DƯ LUẬN TIẾP TỤC LÊN ÁN HÀNH VI SĂN TRỘM, BUÔN BÁN VÀ VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CŨNG NHƯ VIỆC TĂNG CƯỜNG 

CÁC NỖ LỰC ĐỂ CHẤM DỨT NHỮNG NGUY CƠ NÀY ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỰ SINH TỒN CỦA LOÀI TÊ TÊ.
ẢNH (Từ trên xuống dưới): Binturongwl27 | Dreamstime.com, Emerson Y. Sy/TRAFFIC, 
Kanitha Krishnasamy/TRAFFIC and Lukas Blazek | Dreamstime.com

CÁC LOÀI TÊ TÊ CHÂU Á CỰC KỲ NGUY CẤP

PHILIPPINE PANGOLIN 
Manis culionensis

SUNDA PANGOLIN 
Manis javanica

CHINESE PANGOLIN 
Manis pentadactyla

34 2.011kg 161

194 46.297kg 4,538

21 34kg 43

#1

VỤ VIỆC CÁ THỂ KHỐI LƯỢNG

#3

ẤN ĐỘ 

TRUNG QUỐC 
ĐẠI LỤC 

(287)

#2 VIỆT NAM 
(242)

(239)

TRUNG QUỐC 
ĐẠI LỤC 

VIỆT NAM 

ĐÀI LOAN 

(5.600)

(4.000)

(3.600)

(93.500KG)

VIỆT NAM 
(70.300KG)

HONG KONG 
SAR
(56.800KG)

CÁC VỤ BẮT GIỮ TÊ TÊ NỔI BẬT

TRUNG QUỐC 
ĐẠI LỤC 

Dữ liệu của TRAFFIC* cho thấy đã có 
1.141 vụ bắt giữ tê tê tại Châu Á trong 
khoảng thời gian từ 2015 - 2021, bao 
gồm cả hai loài tê tê Châu Phi và Châu Á.

Giai đoạn 2017-2019 đã chứng kiến 
một số vụ bắt giữ có quy mô lớn nhất, 
hầu hết đều liên quan đến vảy tê tê 
Châu Phi. Hơn 609 vụ bắt giữ đều xảy 
ra ở Châu Á, tang vật thu giữ gồm 
244.600kg vảy và 10.971 cá thể tê tê.**  

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2020-2021 
các vụ bắt giữ tê tê đã suy giảm so với 
các năm trước đó, với khoảng 233 vụ, 
thu giữ 13.389kg vảy và 247 cá thể tê tê. 
Điều này nhiều khả năng là do đại dịch 
COVID-19 làm gián đoạn hệ thống 
vận chuyển hàng hoá toàn cầu chứ 
không phải là suy giảm thực tế của 
hoạt động săn trộm. Cần xem xét cẩn 
trọng những dữ liệu này do có thể đây 
chỉ là con số tạm thời và khi thế giới trở 
lại trạng thái bình thường, các hoạt 
động buôn lậu (cũng như khả năng 
phát hiện các vụ vi phạm) có thể sẽ 
tăng trở lại.  

>50% 
có nguồn 
gốc từ châu Phi

78% 
vụ bắt 
giữ là vảy tê tê

SỐ LIỆU THU GIỮ TÓM TẮT CÁC VỤ BẮT GIỮ NỔI BẬT

82%

91%

các vụ bắt giữ là tại Ấn Độ, 
Việt Nam, Trung Quốc 
đại lục, Indonesia và 
Malaysia

tổng khối lượng thu giữ được 
là tại Trung Quốc đại lục, 
Việt Nam, Hong Kong, 
Malaysia và Singapore

84%
tổng số cá thể tê tê thu giữ 
được là từ các vụ bắt giữ tại 
Trung Quốc đại lục, Đài Loan, 
Việt Nam, Indonesia và 
Malaysia

*Cơ sở dữ liệu WiTIS của TRAFFIC, tổng hợp thông 
tin từ các dữ liệu có nguồn mở cũng như dữ liệu 
chọn lọc do các cơ quan hành pháp và tổ chức 
khác cung cấp. 

**Tất cả số liệu đều là ước tính tối thiểu dựa trên 
trọng lượng và kiểm đếm các cá thể
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#4 INDONESIA
(117)

#5 MALAYSIA
(56)

INDONESIA
(2.900)

MALAYSIA
(2.200)

MALAYSIA
(54.400KG)

SINGAPORE
(29.100KG)

CÁC LOÀI TÊ TÊ CHÂU Á CỰC KỲ NGUY CẤP


