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PHẦN 1. GIỚI THIỆU
Việt Nam được biết đến nhiều trong khoa học bởi sự đa dạng

cao vê ̀thaǹh phâǹ loaì đôṇg vâṭ, đăc̣ biêṭ đôí với cać loaì thu.́
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được biết đến nhiều bởi tình

trạng buôn bán động vật, săn bắt động vật đã và đang diễn ra
mạnh mẽ, làm nhiều loài không còn được tìm thấy ngoài tự nhiên,
nhiều loài đang đến gần với sự tuyệt chủng. Công tác ngăn chặn
tình trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã luôn khó khăn và
phức tạp không chỉ bởi vì thủ đoạn săn bắt và buôn bán ngày càng
tinh vi mà còn định danh các loài bị buôn bán luôn gặp trở ngại.
Xác định đúng loài động vật bị buôn bán, bao gồm tên thông
thường và tên khoa học, sẽ giúp cơ quan pháp luật có hướng xử lý
đúng đắng và kịp thời các trường hợp vi phạm.

 Cuốn sổ tay này được biên soạn nhằm giúp người đọc có 
thể nhận diện được các loài động vật thường bị buôn bán và có 
vùng phân bố, hay sinh sống, trong hai tỉnh Quãng Ngãi và Bıǹh 
Định cũng như các vùng lân cận. Nhóm biên soạn muốn gởi đến 
người đọc những hình ảnh trực quan, hướng dẫn chi tiết để có 
thể nhận diện nhanh các nhóm loài thường bị buôn bán ở Quãng 
Ngãi và Bình Định.

Nhóm tác giả



PART 1. INTRODUCTION

Việt Nam is one of the most famous country by high value of
biodiversity in number of fauna species, espescially in mam-
mal fauna. In additions, Vietnam is also known much be-

cause hunting, poaching and trading animals are in high pressures, 
leading many species was not found in nature, and many species 
are on brink of exctint. The efforts to stop poaching, wildlife trade 
are always difficut and complicated not only becuase of tricks of 
hunting and trading increasingly sophisticated but also identify 
the species being trafficked are problematic. Identify trafficked 
animals correctly, including common name and scientific names 
will help law enforcement agencies have appropriate and timely 
han-dling infringement cases.

 This manual guide was introduced to audiences in Binh 
Dinh and Quang Ngai Provinces in order to help in identify the 
most trafficked animals and that have home in these provinces. 
The authors also would like to introduce to reader many visual 
images, detaily guide to recognize species quickly.

The group of author



Danh sách các loài được sử dụng trong Sổ tay
List of describled species in this manual guide



Danh sách các loài được sử dụng trong Sổ tay (tt)
List of describled species in this manual guide (cont.)



Giải thích ký hiệu/ Abbreviation
IB: Phụ lục IB trong nghị định 32/2006/NĐ-CP/ Appendix IB

in Degree 32/2006/NĐ-CP

IIB: Phụ lục IIB trong nghị định 32/2006/NĐ-CP/ Appendix IIB

in Degree 32/2006/NĐ-CP

LC: Ít quan tâm/ Least concern

LR/nt: Ít bị đe dọa-gần bị đe dọa / Lower Risk - near threaten

NT: Gần bị đe dọa/ Near Threaten

VU: Sẽ Nguy cấp/ Vulnerable

EN: Nguy cấp/ Endangered

CR: Cực kỳ nguy cấp/ Critical Endangered

SĐVN: Sách đỏ Việt Nam/ The Vietnam Red Data Book

IUCN: Tổ chức bảo tồn tài nguyên thiên nhiên/ The Interna-

tional Union for Conservation of Nature



PHẦN 2. 
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Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Chồn bay (Cầy bay)Sunda Colugo
Cynocephalus variegatus

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): LC
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Mõm dài và không phủ vảy. Cơ thê ̉co ́maù vaǹgxaḿ. Đầu rộng, tai ngắn tròn. Con cái và conđực có màu khác nhau với màu xám ở con cáivà xậm hơn, có khi nâu đỏ ở con đực. Maǹg da bao phủcać chi va ̀đuôi. Các chi có móng vuốt phát triển và gắnvới màng da.   
Usually grey, with extensive black and white mark-

ings.   Most distinctive feature is the gliding mem-
brane with extends between front and hind legs

and encloses tail. All four legs relatively long with long,
sharp claws on toes with are connected by webs.

Mặt lưng có các đốm trắng
dọc hai bên hông và trên các
chi

White markins on back and
upperside of limbs



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Tê tê JavaSunda Pangolin
Manis javanica

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): CR  
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Vảy Tê tê có nhiều tia
cùng gốc. Gờ vảy ở
giữa nổi cao lên.

Tê tê có toàn thân và mặt trên của các chi
phủ vảy sừng cứng. Vùng xung quanh
mắt, măṭ dươí cuả vuǹg đầu, buṇg va ̀cać

chi không có phủ vảy. Đầu thon dài với phần
mom̃ daì va ̀nho.̉ Cać vuôt́ phat́ triển mạnh, vuốt
trước ngắn hơn 50% vuốt sau. Đuôi Tê tê java
có hơn 25 hàng vảy dọc hai bên.

Distinctive brownish, scaly mammal, with
long claws; front claws less then 50%
longer than hind claws; tailed relavtive

long with more than 25 scales along edge and
well-developed.  No scales cover around eyes,
lower-part of body, head and belly. 



Tê tê vàng Chinese Pangolin
Manis pentadactyla

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): CR
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Kích thước lớn hơn tê tê java. Móng vuốt
trước dài gấp đôi móng vuốt sau. Đuôi
ngắn với ít hơn 20 hàng vảy dọc theo

đuôi. Tai to hơn loài tê tê java.

Larger pangolin, compare to sunda pan-
golin. Front claws develops and long as
tiwce as hind claws. Tailed relative

shorter than Sunda pangolin with less than 20
scales along edge.

(Francis, 2008)



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Cu li lớnAsian slow loris
Nycticebus bengalensis 

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: VU
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Cu li lơń co ́trọng lượng cơ thê ̉lơń hơn0.5g, thường từ 1.5 đêń 2.0kg ở contrưởng thành. Chiều daì cơ thể lơń hơn30cm. Cơ thể có bộ lông màu vàng nâu vớivùng trắng xung quanh cổ. Doc̣ theo sống lưngcó viền đen đâṃ keó daì từ đầu đến gần đuôi,chẻ đôi đến tai và mắt. Tai cuả cu li lơń phủnhiều lông.
Asian slow loris have relative large body

mass with more than 0.5kg, normally
from 1.5 to 2.0kg in mature. Body length

normally longer than 30cm. Overall colour or-
gane-buff to light brown, with extensive greyish
frosting on neck, head and forelimbs; dark rings
around eyes. Dark striped on back, extend to
tailed and indistince forks to eyes and ears. Ears
covered by relative long fur.



Cu li nhỏ Pygmy loris
Nycticebus pygmaeus

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: VU
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Ngoń chân thư ́02 cuả culi lơń va ̀cu li nho ̉đêù cóvuôt́ giôńg vơí thu ́ăn thiṭ.
The second in both Asian
slow loris and pygmy loris
has claw instead of nail.

Cu li nhỏ có bộ lông màu vàng nâu ở phầntrên, trắng nhạt hơn ở phần dưới bụngvà mặt dưới của cơ thể. Chiều dài thâncủa cu li nhỏ thường dưới 26cm, và nặngthường dưới 500g. Tai to, phu ̉it́ lông hơn loaìcu li lơń. Phần trên lưng có một sọc đen nhưngngắn.
Pygmy loris has brownish clolour in uper

part and lighter in lowerpart of body. The
body length normally less than 26cm an

body mass less than 500g. ear relative larger,
fur short and ear obviously.

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Voọc chà vá chân xámGrey-shanked douc
Pygathrix cinerea

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: CR
IUCN (2015): CR
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Voọc chà vá chân xám có bộ lông màu xám ởtrên đỉnh đầu, phần bụng và lưng. Lông ở taycó màu xám và đen dần khi đến gần thân.Phần mặt có màu hung đỏ xung quanh mắt, mũi;miệng có màu trắng. Lông ở mặt phát triển thànhđĩa mặt, có màu trắng. Đuôi có màu trắng và dàihơn thân.
Grey-shanked douc has grey fur on head, belley

and back. Grey colour with dark based on
forelimb and hindlimb. Bare skin on face yel-

low-brown, except around mouth and chin, which is
white. White tailed and longer than body length.



Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): EN
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Voọc chà vá chân đỏ hay còn gọi là chà váchân nâu cũng có đuôi dài màu trắng nhưvoọc chà vá chân nâu nhưng lông ở chân cómàu đỏ. Phần lông ở tay màu trắng, lông ở mặtphát triển thành đĩa mặt có màu trắng. Phần lôngở cổ và họng có màu hung đỏ. Lông bụng và lưngmàu xám. Bìu có màu trắng và dương vật màu đỏ.
Red-shanked douc langur have similar extenarl

morphology to grey-shanked douc langur but
shank has red color, whited lower arm.

Voọc chà vá chân đỏ có bộ lông
màu đỏ từ đầu gối đến bàn
chân

Voọc chà vá chân xám có bộ
lông xám từ đầu gối đến bàn
chân

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Voọc chà vá chân đỏRed-shanked douc 
Pygathrix nemaeus

Photo: GreenViet



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Voọc chà vá chân đenBlack-shanked douc langur
Pygathrix nigripes

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): EN
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Mặt voọc chà vá
chân đen có màu

xanh với vùng vàng
quanh mắt

Mặt voọc chà vá
chân xám có màu

vàng hung đỏ

Mặt voọc chà vá
chân đỏ có màu

vàng đỏ nhạt

Voọc chà vá chân đen có bộ lông màu đen ởchân và tay, màu xám ở phần lưng và bụng.Vùng da ở gần hậu môn màu xanh, dươngvật màu đỏ. Đuôi dài, màu trắng.
Similar to other douc species but forelimb and

hindlimb black, yellow arround eyes and
green in the rest of face.



Khỉ mặt đỏStump-tailed macaque
Macaca arctoides 

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: VU
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Không

Khi ̉măṭ đo ̉co ́kićh thươć lơń nhât́ trong caćloaì khi ̉ơ ̉Viêṭ Nam. Bô ̣lông co ́maù nâu đo.̉Phâǹ đa măṭ xung quanh mắt va ̀phâǹ ma ́cómaù đo.̉ Đuôi ngắn, gần như không thấy nên nhiêùngươì nghi ̃khi ̉măṭ đo ̉không co ́đuôi. Con non có bộlông màu trắng.
Stump-tailed macaque is largest among

macaque in Vietnam. Upperparts vary from
dark brown to reddish-brown. Hairs on back

and sides of head very long and shaggy. Facial skin
pink to reddish, becoming darker with age. Tail short,
barely visibale. The infant has white color in pelage.

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Khỉ đuôi dàiLong-tailed macaque
Macaca fascicularis

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: LR/nt
IUCN (2015): LC
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Không

Khi ̉đuôi daì co ́kićh thươć nho ̉nhât́ trongcać loaì khi ̉ơ ̉Viêṭ Nam. Đuôi daì bằng thân.Bô ̣lông cơ thể ̉co ́maù xaḿ. Trên đin̉h đâùco ́môṭ chom̉ lông phat́ triển tạo thành mào.

Long tailed macaque is a smallest macaque in
Vietnam. Tailed is long as body length, dark
gray fur on body.



Khỉ đuôi lợnPig-tailed macaque
Macaca leonina

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: VU
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Không

Đầu co ́xoaý phat́ triểnthaǹh hiǹh chư ̃V
Dark hair forming V
shape on the head

Khỉ đuôi lợn có bộ lông màu nâu xám, bụngmàu xám trắng. Đầu có đám  lông xoáy,hướng ra hai bên tạo thành hình chữ V. Đuôithon dần và phủ lông ngắn giống đuôi lợn.
The pig-tailed macaque has the greyish-brown

pelage on upperparts, paler on the belly.
There is the patch on the middle of the crown

of the head, sonsiiting of dark brown or black hair,
forming a V shape. The tail tapers from thicker to
thinner and is covered with short fur, similar to tail
of pig.

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Khỉ vàngRehsus macaque
Macaca mulatta

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Bô ̣lông cuả khi ̉vaǹg co ́maù xaḿ ơ ̉nưã trênthân, maù vaǹg ơ ̉nưã dươí thân. Đuôi to,ngắn hơn chiều daì thân. Da măṭ không cólông va ̀co ́maù đo ̉hồng. Lông ơ ̉đin̉h đầu hơi vaǹg.Đuôi ngắn hơn nữa chiều dài thân.
The pelage of Rehsus macaque has brownish

coloar on the back, reddish on flanks, rump
and thighs while greyish over the shoulder.

Facial skin has pink color. Short tail, long as 1/2
head-body length.

Đầu khỉ vàng
tròn đều

Đầu khỉ đuôi lợn
có xoáy chữ V

Đầu khỉ đuôi dài
có mào



Vượn đen má vàngYellow-checked crested gibbon
Nomascus (Hylobates) gabriellae

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): EN
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Vượn đen má vàng có lông màu đen ở cá thểđực và vàng ở cá thể cái. Ở con đực, hai bênmá có nhúm lông màu vàng đến vàng hung.Không có đuôi, chiều dài tay và chân ngang nhau. 
The yellow-cheeked crested gibbon is a small

ape, black in male and yellow in female. In
adult male, there are yellow patch on the

cheek, not connecting at chin. No tail, arm long as
leg length.

Cá thể cái có bộ lông màu vàng đến vàng hung. Có thể có
nhúm lông đen trên đầu hoặc không.

Ghi chú: Năm 2010, các nhà khoa học mô tả loài vượn ở vùng Gia
Lai, Quãng Ngãi và Bình Định là loài mới với tên gọi là Vượn
Trung Bộ, hay vượn đen má vàng bắc và có tên khoa học là No-
mascus annamensis.

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Vượn đen má trắng Southern whited checked gibbon 
Nomascus leucogenys

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): EN
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Đầu của vượn đen
má trắng nam đực
có nhúm lông màu
trắng ở hai bên má
và mở rộng đến tai
và đến cằm.

Phần đầu của vượn
đen má vàng đực có
nhúm lông màu
vàng ở hai bên má.

Giống với vượn đen má vàng nhưng hai nhúmlông bên má ở con đực có màu trắng, kéo dàiđến tai.
The southern white-cheeked gibbon is similar

to yellow-cheeked crested gibbon but cheek’s
hair is white and extend to ear.

Đầu của vượn đen
má trắng bắc đực
có dải lông màu
trắng ở hai bên má
và mở rộng qua
tai, không đến cằm.

Vượn đen má trắng đã được
tách thành 02 loài là Vượn
đen má trắng bắc (Tên khoa

học là Nomascus leucogenys) và
Vượn đen má trắng nam (Tên khoa
học là Nomascu siki). Trong nghị
định 32/2006 và 160/2013 sử
dụng tên là Nomascus (Hylobates)
leucogenys

Photo: Lê Khắc Quyết



Rái cá vuốt béSmall-clawed otter
Aonyx cinerea

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: VU
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Mình nhỏ và ngắn. Mặt ngoài các chi và lưng cómàu xám đậm, nhạt hơn ở vùng vụng và mặttrong các chi. Ngực có màu trắng xám và vuốtrất ngắn, khó thấy. Màng bơi không phát triển và chỉ nốimột phần các ngón chân.The oriental small-clawed otter has smaller andshorter in size when compare to other ottes. Legsis dark grey on outer parts and pale on innerparts. The back and flanks are dark grey, belly is lighgrey. Chest has white color, very short and small claws.Webbing on the feet is minimal, connecting only thebase of the toes.
Bàn chân của rái cá vuốt bé có móng nhỏ,
khó thấy.

Very small claw on foot and hard to see

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

(Francis, 2008)



Rái cá lông mượtSmoothed- coated otter
Lutrogale (Lutra) perspicillata

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: VU
IUCN (2015): NT
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Rái cá lông mượt có hình dạng giống rái cáthường nhưng vùng trắng ở cổ họng chỉ mởrộng xuống đến ngực. Màng da không baophủ hết các ngón chân, chỉ phủ đến đốt thứ 2. Mõmngắn hơn nhưng mắt lại to hơn rái cá thường. Lôngmượt, đường viền lông ở mũi không tạo thành hìnhdích dắc.
Smooth-coated otter has similar pattern to

Eurasian otter but haveing the distinct feature
of a white patch on the throat stretching to the

chest. The foot web is not covered to the end of toe
length. The coat is smooth and sleek, the margin line
of hair above the nose does nor form a zigzag pat-
tern



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Rái cá thườngEurasian otter
Lutra lutra 

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Đầu tròn, mõm bé, tai nhỏ và tròn. Lông cómàu nâu ở lưng, nhạt ở bụng. Giữa các ngónchân có màng da rộng nối liền hầu hết chiềudài ngón. Đuôi dài, phần gốc đuôi tp và mút đuôinhỏ. Đường viền lông trên mũi tạo thành hình díchdắc.
The Eurasian otter has a round head with a

wide muzzle and round, small ears. Pelage is
rough, brown on the back and lighter on the

belly. Most of the toe length is covered with a con-
necting web. The tail is long and wide at the base,
narrows towards the tip. The marginal line of hair
above the nose forms a zigzag pattern.

(Francis, 2008)

Nose of Eurasian
otter

Nose of smooth
coat otter

nose of oriental
small-clawed

otter



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Báo gấmClouded Leopard
Neofelis nebulosa

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Báo gấm có bộ lông với hoa văn đẹp, có màuvàng sáng với nhiêu hoa vân lớn ở 2 bênlưng. Các hoa vân có viền đen khép kín. Trênlưng đến đuôi có nhiều vệt đen to, phủ kín; phầnđầu và đùi có nhiều đốm đen nhỏ hơn. Dọc theođuôi cùa nhiều vòng khoanh rõ ở mặt trên nhưngđứt quãng hoặc mờ ở mặt dưới. Báo gầm có kíchthước nhỏ hơn Hổ và Báo hoa mai.
Clouded leopard has beautiful pattern, cloud-

like on its back and sides.These clouds are
largest over the shouldes and decrease in size

toward the rear and tail. A black tripe runs along
the spine, and black spots of different sizes reach
down the legs to the feet. Cloud leopard has smaller
body size than tiger and leopard.

Đuôi Báo gấm không có đốm,
tạo thành các vòng đen



Báo hoa maiLeopard
Panthera pardus

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: CR
IUCN (2015): NT
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Báo hoa mai to hơn Báo gấm, có nền lông màuvàng nhạt ở phần lưng, trắng bạc hơn ởphần bụng. Toàn thân có nhiều đốm đenvừa, không tạo thành hoa vân như ở Báo gấm. Baohoa mai có hai dạng, một dạng khác có màu đenhoàn toàn và được gọi là báo đen.
Leopard has larger body than clouded leopard,

yellow-brown, with many black spots over
most of the body. Some of these spots may be

“rosettes”, or spotds tha from rings or near-rings. An-
other form of Leopard is black almost totally.

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Dạng màu đen hoàn toàn ở Báo hoa
mai.

The totally black form in Leopard
and was call Black Panther.

(Francis, 2008)



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Mèo gấmMarble cat
Pardofelis (Felis) marmorata

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: VU
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Mèo gấm có kích thước giống mèo nhànhưng lông đuôi dày. Bộ lông dày, có màuthay đổi từ nâu xám đen đến vàng nâu.Vùng lưng và hai bên hông có nhiều mảng tối giốngnhư ở Báo gấm nhưng kích thước không đồng nhấtvà viền không khép kín. Đuôi có nhiều đốm.
The marble cat has similar in size to domestic

cat but hair on tail is thicker. The coat is thick
with background color range from grey-

brown through yellowish grey to red-brown. There
are many black blotches but in vairous size and
black edge not enclosed. Long tail with many black
spot.

Đuôi Mèo gấm có nhiều đốm,
không tạo thành vòng

Đuôi Báo gấm không có đốm,
tạo thành các vòng đen

(Francis, 2008)



Mèo rừngLeopard cat
Prionailurus (Felis) bengalensis

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: 
IUCN (2015): LC
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Mèo rừng có kích thước và hình dạng giốngvới mèo nhà. Bộ lông mềm, có màu vàngtrắng đến vàng nâu. Hai bên lưng, đùi vàchi có nhiều đốm đen không đều với viền màu vàngnâu. Mặt dưới của cơ thể và mặt trong của các chicó bộ lông màu trắng xám.
The Leopard cat has similar in size to domestic

cat but has yellow coat. There are many var-
ious size of black spot on flanks, thighs and

legs. The upperside and belly have smoot pale-grey
color.

Các đốm đen ở Mèo rừng không đều và
nhỏ, không tạo thành các hoa văn lớn,
rõ ràng.
The various size of black spot on flanks.

Mèo gấm có hoa văn lớn, với viền đen
và rõ ràng.
Marble cat have black patch, obviously
black edge but not enclosed

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Chồn mực (Cầy đen)Binturong
Arctictis binturong 

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Phần lông ở trước đầu
của cầy mực có màu
trắng. Lông tai phát triển
dài ra hai bên.

White hair on head and
vertex, well develop hair
on ear edge.

Cầy mực có kích thước lớn nhất trong các loàicầy. Toàn thân có lông đen, dày bao phủ. taito, trên vành tai có nhúm lông dài, vành taicó màu trắng. Đuôi dài, to và hẹp dần đến mút đuôi. 
The Binturong is the largest civet in its family.

Hair is long, shaggly, and black with light tips.
The ears are round, large and have long hair

on ear edge, white hairs on ear edge. Long tail with
wide at based and narrow to flattened tip at the end.



Cầy vằn bắcOwston’s civet 
Chrotogale owstoni   

Lơṕ thu:́ Mammalia

Cầy vằn bắc có cơ thể thuôn dài, cổ và đầu dài,chân cao. Có hai sọc đen rộng từ sau tai đếnvùng vai. Bộ lông có màu nâu xám với cácmảng đen đặc trưng. Trên lưng có 04 vạch đenrộng xen kẽ các vạch trắng hẹp. Đuôi dài, với 2phần 3 chóp đuôi có màu đen. Vùng chân có nhiềuđốm đen. 
The Owston’s civet has long, slender body, hight

legs. There are two broad black strip extend
from behind of ears to shoulder. It has a

tawny buff-grey body with highly contrasted black
markings on its back and tail. There are 04 broad
black bands on back, seperate by narrow white
bands. The last two-thirds of the tailed is completely
black. Legs have many small black spot.

SĐVN: VU
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Không

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Cầy gấmSpotted linsang
Prionodon pardicolor

Lơṕ thu:́ Mammalia

Cầy gấm có cơ thể thuôn dài, chân ngắn, cổ vàđầu dài, và đuôi dài. Cơ thể có bộ long màunâu đến vàng nhạt. Có hai sọc đen dài từ sautai đến vai và các sọc đen ngắn hơn ở vùng cổ. Cónhiều đốm đen với kích thước khác nhau ở vùnghông, chân và dùi. Đuôi có 8 đến 9 vòng đen xen kẽcác vòng vàng nhạt hẹp.
The spotted linsang has long, slender body,

short limbs, elongate neck and head, long tail.
The mainly color is brown to yellowish-beige.

There are two black strip extend from behind the
ears to the soulders and two shorter stripes run
along the neck. Flanks and limbs have many black
spot with various size. The cylindrical tail has eight
or nine borad dark rings, seperated by narrwo buff
rings.

SĐVN: VU
IUCN (2015): LC
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Không

Photo: WCS



Cầy giông sọcLarge-spotted civet
Viverra megaspila 

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: VU
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Không

Cầy giông đốm lớn có bộ lông màu mốc xám,đậm hơn ở lưng và nhạt dần ở bụng. Trêngáy có một dãi lông đen cứng chạy dọc sónglưng và phát triển đến cuối đuôi. Hai bên sườn, đùivà chân sau có nhiều đốm đen lớn. Đuôi có 05 vòngđen trắng xen kẽ nhưng các vòng trắng không khépkín.
The large spotted civet has grey coat, darker

on the back and paler over belley. The hair
from neck, along back and extend to tip of tail

is erectile crest. There are many large black spot on
the flanks, thighs and hind legs. Tail long with 5
balck and white alteranating bands but white bands
are not encicle.

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

(Francis, 2008)



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Cầy giôngLarge Indian civet
Viverra zibetha

Lơṕ thu:́ Mammalia

Cầy giông có bộ lông màu mốc xám, đậm hơnở lưng và nhạt dần ở bụng. Trên gáy có mộtdãi lông đen cứng chạy dọc cơ thể. Cổ dài, có2 dải yếm trắng xen kẽ các dãi đen. Đuôi có 05 vòngđen xen kẽ 5 vòng trắng. Chóp đuôi có màu đen.Chân đen.
The large Indian civet has grey coat, darker on

the back and paler over belley. From neck,
along to back and end at tailed base is a black

crest, erectile hair. Long neck has notable white and
balck alternating bands of hair. Tail has five alter-
nating black and white rings, taile tip is black. Feet
are dark-coloured.

SĐVN: 
IUCN (2015):NT
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Không

(Francis, 2008)



Cầy hươngSmall Indian civet 
Viverricula indica 

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: 
IUCN (2015): LC
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013:Không

Đuôi của Cầy
hương có 6 đến 9
vòng trắng xen với
vòng đen. 

Đuôi của Cầy giông
có 05 vòng đen
trắng xen kẽ. Mút
đuôi màu đen.

Đuôi của Cầy giông
sọc không tạo có
vòng khép kín, mặt
trên đuôi màu đen.

Cầy hương nặng từ 2 đến 4 kg. Bộ lông có màuxám tro với nhiều đốm đen ở hai bên hôngcơ thể. Trên lưng có các sọc đen chạy dọcthân. Chân ngắn và có màu đen tuyền. Đuôi dài, cótừ 6-9 vòng đen trắng xen kẽ và chóp đuôi trắng.
The small Indian civet weights about 2 to 4kg.

Ashy-gray coat with black spot on flank, sev-
eral dak striped on back. Short and black legs.

Long tail and has 6-9 alternating black-and-white
bands but white on tip. 

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Gấu chóSun bear
Ursus (Helarctos) malayanus 

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Gấu chó có bộ lông màu đen ngắn và mịn, cổkhông có bờm lông. Ngực có yếm hình chữU màu vàng. Đầu tròn, tai nhỏ và tròn, mõmngắn. Vùng lông màu trắng xung quanh mõm có thểkéo dài đến mắt. Gấu cho là loài có kích thước nhỏnhất trong các loài gấu trên thế giới.
The Sun bear have a short, smooth black coat

with no shaggy mane on the neck. A yellow U
shape marking occur on the upper breast. The

white hair arround the muzzle often extends far
above the eyes. The Sun bear is a smallest bear in the
world.



Gấu ngựaAsian black bear
Ursus (Selenarctos) thibetanus 

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Yếm trắng hình chũ V
ở Gấu nựa

Yếm trắng hình chữ U
ở Gấu chó

Gấu ngựa có kích thước lớn hơn Gấu chó, lôngmàu đen dày, dài và có bờm phát triển ở cổ.Ngực có yếm hình chữ V màu trắng đếntrắng vàng. Tai to, nhiều lông phủ kín.
The Asian black bear have larger body size

than Sun bear, long and thick black coat with
shaggy mane on the neck. There is a V shape

marking on the upper of breast. Ear is larger than
Sun bear and 



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Bò tótGaur
Bos gaurus 

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Bò tót có kích thước cơ thể lớn, bộ lông màuđen bóng ánh xanh. Phần lông từ đầu gốiđến bàn chân có màu vàng nhạt. Sừng củabò tót to với gốc sừng hình ovan xanh nhạt, conghướng vào trong và mũi sừng hơi hướng về phíatrước. Con non của bò tót có màu nâu vàng với đámlông sẫm dọc theo sống lưng.
The Gaur is a large, dark-coloured herbivore.

The fur from knees to foot is grey-yellow. Big
horns with oval shape at base and dark blue

colour, curve inward and forward slightly at the tip
of horns. The infant is brown with a balck strip down
its back.



Mang lớnLarge-antlered muntjac
Megamuntiacus vuquangensis

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: VU
IUCN (2015): EN
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Mang lớn có kích thước lớn nhất trong cácloài mang ở Việt Nam, nặng đến 50kg. Bộlông cơ thể có màu nâu, vùng lông ở cổ vàcằm sáng hơn. Sừng lớn, phân nhánh. Gốc sừng dàitừ 5-7cm, ngắn hơn gốc sừng của Mang thường.Đuôi ngắn, có màu trắng.
The large-antlered muntjac is the largest

muntjac in Vietnam, weight up to 50kg. It has
a red brown coat on whole body, lighter on

throat and chin. Large horn with short horn base,
about 5-7cm, shorter than Common muntjac. Tail is
short and has white color.

(Francis, 2008)



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Mang Trường SơnAnnamite muntjac
Muntiacus truongsonensis 

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: DD
IUCN (2015): DD
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Mang Trường Sơn có kích thước nhỏ, nặngkhoảng 15-20kg. Toàn thân có lớp lôngmịn màu vàng nâu hoặc rỉ sắt. Lông ởvùng đỉnh đầu và gốc sừng có màu vàng sáng hơnmàu lông cơ thể. Sừng ngắn, không phân nhánh.
The Annamite muntjac has smallest size, about

15-20kg. The fur is reddish or yellow rust
colour. Bright brownish yellow hair on vertex

and horn base. Short horn and unbrached.



Sơn dươngChinese serow
Naemorhedus sumatraensis

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): EN
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Sơn dương có chiều cao vai đến 1m, bộ lôngdày, cứng, tối màu và phần bụng có màu sáng.Bờm dày, đuôi ngắn, lông ở mặt trong tai cómàu trắng. Sừng sơn dương có hình nón đặc trưng,cong về phía sau và dài khoảng 30cm. Dọc sốnglưng có lông cứng phát triển. Ống chân có màu vàngxỉn, dưới họng có vệt trắng ngang.

Serow has rough, dark
fur with lighter on the
underside. Thick mane,

short and bushy tail and
white hair inside ears.
Curved conical horns, back-
ward and up to 30cm long.
Developed thick hair on
back, legs is yellowish and
one white stripe on throat.



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Sao laSaola
Pseudoryx nghetinhensis 

Lơṕ thu:́ Mammalia

SĐVN: EN
IUCN (2015): CR
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Sao la có bộ lông màu đỏ hung, đuôi ngắn và cómàu trắng ở giữa đuôi. Sừng dài hướng về phíasau, có thể hơn 50cm. Cổ và bụng có màu nhạt,nhiều đốm trắng trên cơ thể như đốm trắng ở chân,các sọc trắng ở vùng má, trên mắt và đốm trắng ởvùng mũi và cằm.
Saola has medium chocolate colour fur, short tail

and have white color at the middle. Neck and
belly are of a slightly paler shade, as well as var-

ious white markings scattered across its body, such as
white patches on the feet, vertical stripes across the
cheeks, and splotches on the nose and chin.

(Francis, 2008)



Niệc nâuTickell’s brown hornbill 
Annorhinus tickelli 

Lơṕ Chim: Aves

SĐVN: VU
IUCN (2015): NT
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Niệc nâu có bộ lông màu nâu đến hung nâu(phía trên cơ thể nâu xám tối phía trướcmàu hung). Lông đuôi và cánh sơ cấp, cóđầu mút trắng. Cằm, họng, hai bên cổ, trước cổ vàhai bên ngực trắng hơi phớt hung. Mắt nâu nhạt.Mỏ nâu vàng nhạt ở chim đực và nâu ở chim cái.Chân xám nhạt.
This hornbill has medium-sized, brown with

wite-tipped tail. Chin, throat, neck and upper-
part of chest are white to pale creamy, rufous-

brown underparts. The light brown eyes,
yellow-brown bill in male and brown in female. Legs
are gray.



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Hồng hoàngGreat hornbill
Buceros bicornis

SĐVN: VU
IUCN (2015): NT
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Lơṕ Chim: Aves

Có thể thấy vạch màu vàng
dưới cánh khi Hồng hoàng
bay. Phần đuôi có viền đen
ở giữa.

Hồng hoàng có kích thước lớn, phần lông ởhọng, mặt trên cánh và bụng có màu đen.Mỏ dạng sừng lớn, có màu vàng. Có viềntrắng ở mặt trên cánh. Đuôi màu trắng, có viền đenở giữa đuôi.
Great hornbill has large body size, black fur on

throad, upperside of wings and belly. The
male spreads the preen gland secretion,

which is yellow, onto the primary feathers and bill
to give them the bright yellow colour. White taile
with black strip cross at middle.



Gà tiền mặt vàngGrey peacock-pheasant
Polyplectron bicalcaratum

Gà tiền mặt vàng có kích thước cơ thể lên đến76cm về chiều dài, bộ lông màu nâu xám vàtrên cánh có các đốm xanh ánh kim. Da mặtcó màu hồng nhạt hoặc vàng, cổ họng màu trắng.Chân màu xám nâu, có cựa phát triển.
The grey peacock-pheasant is an large phesant,

up to 76cm long, pelage is greyish brown with
finely spotted green eyespots, an elongated

bushy crest, bare pink or yellow facial skin, white
throat. Legs are gray-brown, have well developed
spurs.

SĐVN: VU
IUCN (2015): LC
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Lơṕ Chim: Aves

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

© Alex Vargas



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Trĩ saoCrested argus
Rheinardia ocellata

Lơṕ Chim: Aves

SĐVN: EN
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Trĩ sao có kích thước lớn và đẹp, bộ lông màunâu tối với các chấm trắng, nâu hung và đen.Mỏ có màu hồng đậm, tròng mắt màu nâu,lông mày màu trắng và vùng quanh mắt có màuxanh. Chim trống có đuôi dài và rộng với 12 lông.

The crested argus
are large and
spectacular pheas-

ant with dark-brown-
spotted black and buff
plumage. Bill is heavy
pink, brown irises and
blue skin around the
eyes. The male has a
broad and greatly enlon-
gated tail of twelve
feathers.



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Hổ mang chúaKing cobra
Ophiophagus hannah 

Lơṕ Bo ̀Sat́: Reptilia

Rắn độc, có kích thước lớn, dài đến 4m. Da cómàu xanh ô liu, nâu hoặc nâu đen. Bụng cómàu kem hoặc vàng nhạt. Cơ thể thuôn dài,nhỏ dần về phía sau.
The large poisonous snake, up to 4m in length.

The skin is either olive-green, tan, or black,
and it has faint, pale yellow cross bands down

the length of the body. The elongate body, backward
smaller.

SĐVN: CR
IUCN (2015): VU
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Đầu có 2 vảy chẩm lớn. Các
vảy đầu có màu đồng, viền
đen xám xung quanh rõ.

Con non/ Juvenile



Kỳ đà vânCommon Indian monitor 
Varanus bengalensis

SĐVN: EN
IUCN (2015): LC
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Không

Lơṕ Bo ̀Sat́: Reptilia

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCNKỳ đà vân có cơ thểlớn, có thể dài đến2m, đầu thuôn dài,mõm dài, lỗ mũi dạng khehẹp, gần với mắt. Lưng cómàu xám hay nâu nhạtvới nhiều đốm vàng nhỏrãi rác. Bụng có nhiều vânnâu xám và vàng.

The common Indian monitor has large size, up
to 2m in length, elongated head and long
neck, an oblique nostrils located close eyes.

The back is gray or light brown with small yellow
spots scattered. The belly has many faint black spots
that lies horizontally.

Vảy trên thân đều, có
màu vàng với viền
màu xám đậm đặc
trưng



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Kỳ đà hoaBanded tree monitor
Varanus salvator

SĐVN: EN
IUCN (2015): LC
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Không

Lơṕ Bo ̀Sat́: Reptilia

Kỳ đà vân có lỗ mũi
dẹp, gần với mắt

Kỳ đà hoa có lỗ mũi
tròn, gần với miệng

Kỳ đà hoa có cơ thể giống với Kỳ đà vânnhưng cơ thể có màu nâu vàng lục, trênlưng có nhiều hoa văn hình tròn, màu vàngvà xếp đều ngang nền lưng màu đen. Lỗ mũi hìnhoval, gần với vị trí mõm hơn so với mắt. Đuôi dẹpbên, sống đuôi rất rõ.
The banded tree monitor has similar morphol-

ogy to common indian monitor but body is
yellowish brown, many round patterns

arranged in horizontal rows on the black back-
ground back. The nostrils are oval and located near
snout than eyes. Flat tail, clearly tunicate.



Rùa hộp ba vạchChinese three-striped box turtle
Cuora trifasciata

SĐVN: CR
IUCN (2015): CR
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Lơṕ Bo ̀Sat́: Reptilia

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Đỉnh đầu có màu vàng
nhạt và có 2 sọc đen ở
sau mắt.
Pale yellow on head
and two black stripe
behind eyes

Rùa hộp ba vạch có mai màu nâu đỏ với 03vạch đen dài trên đỉnh mai. Yếm có màuđen, viền nâu đỏ. Các chi và da có màu cam.
The Chinese three-striped box turtle has red-

brown carapace with three black stripes. The
plastron is black with rim is red-brown. The

limbs and skin are orange.

Yếm /Plastron Mai /Carapace



Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Rùa núi vàngYellow-headed turtle
Indotestudo elongata 

SĐVN: EN
IUCN (2015): EN
Nghị định 32/2006: IIB
Nghị định 160/2013: Không

Lơṕ Bo ̀Sat́: Reptilia

Rùa núi vàng có mai thuôn dài, nhô cao, cómàu vàng xám và có các đốm đen ở giữa vàviền màu nâu nhạt ở mỗi tấm mai. Đầu cómàu vàng nhạt.
The yellow-headed turtle has elongate and

prominent caparace. The caparace scales are
yellowish gray with black spots in the middle

and light brown edges. The head is pale yellow

Yếm có màu vàng và có các
đốm đen ở giữa mỗi tấm yếm

The dark yellow plastron with
black spot in each scales.



Rùa trung bộAnnam leaf turtle
Mauremys annamensis

SĐVN: CR
IUCN (2015):CR
Nghị định 32/2006: IB
Nghị định 160/2013: Phụ lục 1

Lơṕ Bo ̀Sat́: Reptilia

Vùng phân bố ở Việt
Nam theo IUCN

Mai rùa trung bộ có hình oval, màu đentuyền, không nhô cao như rùa núi vàng.Phần đầu có 02 hoặc 03 vạch màu vàng,và 01 vạch đi ngang qua mắt. 
The caparace of Annam leaf turlte is oval,

glossy black, not prominent like yellow-
headed turtle. The head has two or three yel-

low stripe with one stripe passing through the eyes.

Yếm có những mảng màu đen đối
xứng trên từng tấm yếm và có
viền vàng xung quanh.

Plastron has symmetry black
markings on each scales and yel-
low rim around.
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