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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Lưỡng cư (Amphibia) và Bò sát (Reptilia) là hai lớp động vật thuộc Phân ngành Có xương sống 
(Vertebrata) có vai trò hết sức quan trọng trong các hệ sinh thái, trong khoa học và trong đời 
sống của người dân. 

Hiện nay trên thế giới có khoảng trên 4.000 loài lưỡng cư và 6.000 loài bò sát. Ở nuớc ta theo 
Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc và Nguyễn Quảng Trường (2009) thống kê có 176 loài lưỡng 
cư và  369 loài bò sát. 

Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi về nguồn tài nguyên di truyền, các loài lưỡng cư bò sát và hệ 
sinh thái rất đa dạng. Đặc biệt, các loài đặc hữu chiếm tỷ lệ cao so với một số nước trong khu 
vực. Trong khoảng thời gian 20 năm trở lại đây, cùng với công tác nghiên cứu cơ bản về thành 
phần loài và sinh thái học của các loài, các lĩnh vực khác liên quan đến lưỡng cư bò sát cũng 
được phát triển. 

Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã rất quan tâm đến công tác nghiên cứu, khai thác và 
bảo tồn thiên nhiên nói chung và các loài lưỡng cư bò sát nói riêng. Các trường Đại học, các 
viên nghiên cứu tích cực nỗ lực nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, kế hoạch hành động để 
khai thác hơn nữa nguồn tài nguyên này. Những nỗ lực này đã đem lại một số thành quả nhất 
định: các nghiên cứu phát hiện mô tả nhiều loài lưỡng cư bò sát mới cho khoa học, các nghiên 
cứu triển khai ứng dụng nhóm động vật này để nâng cao sinh kế của người dân địa phương, một 
hệ thống với 123 khu bảo tồn, bao gồm 27 Vườn quốc gia, 59 Khu bảo tồn và 37 Khu bảo vệ 
cảnh quan đã được thiết lập, chiếm khoảng 8% diện tích toàn quốc... 

Mặc dù có nhiều nỗ lực và đã đạt được một số kết quả quan trọng, song công tác nghiên cứu, 
khai thác và bảo vệ lưỡng cư bò sát ở Việt Nam vẫn đã và đang gặp nhiều thách thức to lớn. 
Trong những năm gần đây, nhìn chung độ che phủ rừng tăng lên liên tục song rừng và sinh cảnh 
tự nhiên vẫn tiếp tục bị suy thoái và chia cắt. Tình trạng khai thác và buôn bán bất hợp pháp 
động vật hoang dã vẫn tiếp diễn, đặc biệt là các loài lưỡng cư bò sát. Số lượng các loài lưỡng cư 
bò sát nguy cấp tăng đáng kể. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái nguồn tài 
nguyên này: dân số đông và tình trạng đói nghèo ở nông thôn; các hoạt động phát triển không 
bền vững; kinh tế thị trường với nhu cầu tăng lên về các sản phẩm lưỡng cư bò sát của một bộ 
phận dân cư trong xã hội; nhận thức về vai trò và giá trị của thiên nhiên, của hệ sinh thái, thế 
giới động vật lưỡng cư bò sát trong xã hội còn nhiều hạn chế; thiếu thông tin cần thiết về loài... 

Là một trường đại học quy hoạch trọng điểm, đa ngành thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, trong 
nhiều năm qua hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường đại học Vinh đã được triển khai có 
hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lưỡng cư bò sát. Một số đề tài nghiên cứu khoa học 
của Nhà trường đã tiếp cận với mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội - giáo dục của địa phương và 
khu vực. Các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Vinh cũng đã góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo của Nhà trường và mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội ở địa 
phương. Những kết quả nghiên cứu bước đầu của nhóm cán bộ Khoa học của Trường trong lĩnh 
vực lưỡng cư bò sát đã thể hiện những nỗ lực của Nhà trường trong việc triển khai các nghiên 
cứu cho khu vực và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội - giáo dục của địa phương trước 
những đòi hỏi mới của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

 



 

 8

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đại học Vinh phối hợp với Viện Sinh thái 
và Tài nguyên Sinh vật - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 
Quốc gia về lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam lần thứ hai tại Trường đại học Vinh. 

Mục đích hội thảo:  

- Đánh giá hoạt động nghiên cứu về Lưỡng cư bò sát Việt Nam trong những năm qua về các 
mặt: nghiên cứu về phân loại học, sinh thái học, phân bố của các nhóm động vật này. 

- Nghiên cứu quy hoạch xác định các vùng trọng điểm cần nghiên cứu về nguồn tài nguyên 
thiên nhiên này, từ đó có các định hướng chiến lược tiếp cận bổ sung.  

- Xác định các nhóm cần ưu tiên bảo tồn, các nguồn gen quý hiếm lưỡng cư bò sát cần bảo vệ 
và nhân nuôi.  

- Định hướng chiến lược nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo cho các vùng miền trong cả 
nước trong lĩnh vực lưỡng cư bò sát học.  

Nội dung chính của Hội thảo: 

- Nghiên cứu các khu hệ, định loại, thành phần loài và sự phân bố các nhóm lưỡng cư bò sát. 

- Nghiên cứu sinh thái học như điều kiện sống, môi trường sống, đặc điểm dinh dưỡng, đặc 
điểm sinh sản và phát triển, các đặc điểm về quần thể... của các nhóm lưỡng cư và bò sát. 

- Nghiên cứu ứng dụng như khai thác, mua bán, chăn nuôi, thuần hoá các loài phục vụ nông lâm 
nghiệp, y dược... 

- Nghiên cứu các biện pháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học vốn gen này nâng cao hiệu 
quả trong công tác bảo tồn. 

Tiến tới Hội thảo khoa học này, trong thời gian qua chúng tôi đã nhận được nhiều báo cáo khoa 
học của các nhà khoa học ở các Trường đại học, các viện nghiên cứu. Các báo cáo khoa học đã 
đề cập đến các lĩnh vực: điều tra nghiên cứu thành phần loài, khu hệ và phân bố; các nghiên cứu 
về đặc điểm sinh thái, sinh học và di truyền, giải phẫu; các nghiên cứu về lưỡng cư bò sát trong 
điều kiện nuôi cũng như trong tự nhiên.  

Mặc dù hết sức cố gắng trong quá trình biên tập, sửa chữa bản thảo, nhưng do nhiều lý do khác 
nhau nên chắc chắn rằng tập Kỷ yếu này không thể tránh khỏi các sai sót. Ban biên tập rất mong 
nhận được sự thông cảm và những góp ý của các tác giả, các nhà khoa học và các bạn đọc. Xin 
chân thành cảm ơn. 

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường đại học Vinh và 
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật đã có sự chỉ đạo và hỗ trợ hiệu quả để Hội thảo được tổ 
chức. Cảm ơn sự hỗ trợ kinh phí của quỹ sáng kiến Darwin - Vương quốc Anh, Đại học 
Cambridge, quỹ hỗ trợ các hệ sinh thái khủng hoảng (CEPF), quỹ bảo vệ động vật hoang dã 
(WWF), Hiệp hội quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (IUCN) đã hỗ trợ kinh phí cho việc tổ chức 
Hội thảo. Cảm ơn sự giúp đỡ quý báu và tận tình của các cơ quan và tổ chức trong và ngoài 
nước đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hội thảo. Cảm ơn các nhà Khoa học đã gửi bài tham gia 
Hội thảo.  

Ban biên tập 
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ĐỘNG VẬT BÒ SÁT LƯỠNG CƯ VIỆT NAM 

NGHIÊN CỨU, BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG 

ĐẶNG HUY HUỲNH 

Chủ tịch Hội Động vật học 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vấn đề bảo vệ môi trường và 
vấn đề bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học trong đó có các loài 
thuộc lớp bò sát, lưỡng cư đã trở thành nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển 
bền vững, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu. Ý thức được tầm 
quan trọng của các loài bò sát lưỡng cư trong cuộc sống đối với 54 cộng đồng các dân 
tộc Việt Nam cũng như trong chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học, các nhà khoa học, 
các giáo sư, phó giáo sư, các tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, các nhà nghiên cứu chuyên sâu về bò 
sát - lưỡng cư đã có sáng kiến với sự cố gắng với tinh thần hăng say khoa học đã khắc 
phục mọi khó khăn để tổ chức Hội thảo khoa học về bò sát - lưỡng cư lần thứ 2 tại 
Trường đại học Vinh - Nghệ An. Đây là một hội nghị khoa học rất có ý nghĩa góp phần 
vào việc bảo tồn, định hướng nghiên cứu phát triển sử dụng bền vững nguồn tài nguyên 
quan trọng này. Thực vậy, hiện nay trong cơ chế thị trường các hoạt động sản xuất và 
các hoạt động xã hội đan xen dưới nhiều hình thức khác nhau đã có tác dụng thúc đẩy 
nền kinh tế tăng trưởng đáng kể, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
xã hội, cho cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển mạnh mẽ, thiếu hoặc không 
thực hiện đúng quy hoạch môi trường, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đã có tác 
động xấu làm suy giảm nghèo kiệt các hệ sinh thái rừng, biển, đất ngập nước đến đa 
dạng sinh học trong đó có nguồn lợi về các loài bò sát lưỡng cư, một nguồn tài nguyên 
luôn có mối quan hệ đối với nhiều người dân trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là vấn đề cần 
phải suy nghĩ, cân nhắc nghiêm túc trong quá trình tiến hành quy hoạch phát triển kinh 
tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên các địa bàn của cả nước. 

2. SỰ ĐA DẠNG VÀ TÍNH MỀM DẺO CỦA BÒ SÁT - LƯỠNG CƯ Ở VIỆT NAM 

2.1. Sự đa dạng về bò sát - lưỡng cư ở Việt Nam 

Việt Nam nằm ở phía đông trên bán đảo Đông Dương, trong vành đai nhiệt đới bắc bán 
cầu tiếp cận với xích đạo. Với diện tích 332.541km2, 75% diện tích trên đất liền là đồi 
núi rừng, phần đất liền trải dài trên 15 vĩ độ từ phía Bắc xuống phía Nam khoảng 
1.650km. Vùng hẹp nhất ở Quảng Bình không rộng quá 50km, vùng rộng nhất tính từ 
biên giới Việt Lào - Trung Quốc đến Móng Cái khoảng 600km. Việt Nam có bờ biển 
dài 3.260km và hơn 3.000 nghìn hòn đảo lớn nhỏ ở ven bờ và biển khơi như Cô Tô, 
Hoàng Sa, Trường Sa và Côn Đảo, Phú Quốc. Nhờ vị trí địa lý ở một vùng nhiệt đới nên 
đa dạng về địa hình, các cảnh quan, khí hậu khác biệt giữa các vùng miền - tạo nên đa 
dạng các kiểu hệ sinh thái... đặc điểm đó là cơ sở thuận lợi tạo điều kiện cho sự hình 
thành phát triển đa dạng các loài bò sát, lưỡng cư Việt Nam. 
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Việt Nam được các tổ chức bảo tồn tài nguyên thiên nhiên thế giới (IUCN) công nhận là 
một trong 16 quốc gia trên thế giới có tính đa dạng sinh học cao. 

Cho đến nay qua nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và quốc 
tế đã thống kê được 317 loài bò sát trong đó có 74 loài đặc hữu và 167 loài lưỡng cư 
(Bộ TN&MT, 2011) [2]. Chỉ riêng VQG Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 108 loài 
bò sát - lưỡng cư trong đó có 5 loài đặc hữu [8]. 

2.2. Tính mềm dẻo về sinh thái 

Các loài bò sát lưỡng cư là lớp động có xương sống có tính mềm dẻo về sinh thái nên có 
khả năng phân bố rộng trên các hệ sinh thái khác nhau. Hệ sinh thái trên cạn (HST công 
nghiệp; đô thị; nông nghiệp; savan; đồng cỏ; núi đá... Tuy nhiên chỉ có HST rừng có 
thành phần loài bò sát - lưỡng cư chiếm ưu thế, hầu như trên 85% số loài đều sống dựa 
vào HST rừng, trong đó có nhiều loài quý hiếm, có ý nghĩa kinh tế và giá trị bảo tồn 
cao. 

HST dưới nước: HST đất ngập nước: hồ, ao, ruộng, đầm phá..., HST sông, suối, HST 
ven biển, các đảo, HST biển và đại dương, HST rừng ngập mặn. Trong đó suối, đầm 
phá, biển có số loài chiếm ưu thế có giá trị kinh tế và giá trị bảo tồn cao như các loài rùa 
biển (5 loài), rắn biển (15 loài) mỗi một kiểu HST đều mang trên mình những đặc trưng 
riêng về các yếu tố môi trường tự nhiên, xã hội, cấu trúc thành phần loài, đặc điểm phân 
bố và biến đổi số lượng cua quần thể theo thời gian không gian, cùng với các bản sắc 
văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Đó là điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát 
triển các loài động vật, bò sát lưỡng cư ở Việt Nam. 

2.3. Giá trị của các loài bò sát lưỡng cư ở Việt Nam 

Đa dạng thành phần loài bò sát - lưỡng cư trên hành tinh nói chung và ở Việt Nam nói 
riêng là một tài sản vô giá đối với cộng đồng, là nền tảng quan trọng trong chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Thực vậy, các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên trong đó có các loài bò sát - lưỡng cư là nguồn gen quý của giới động vật. Ngay 
từ thuở sơ khai cho đến thời kỳ đại công nghiệp phát triển, trải qua hàng trăm triệu năm 
tiến hóa, các loài bò sát - lưỡng cư không những góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái 
trên trái đất làm ổn định chu trình tuần hoàn dinh dưỡng tự nhiên, mà chúng còn cung 
cấp trực tiếp hoặc gián tiếp các sản phẩm cần thiết phục vụ cho mọi phúc lợi của xã hội, 
góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho cộng đồng nhất là các cộng 
đồng ở nông thôn, miền núi. 

Thực vậy, đa dạng các loài bò sát - lưỡng cư ở Việt Nam có ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
đối với nông nghiệp và góp phần vào việc cân bằng sinh thái trong hệ tự nhiên và hệ 
nhân văn. Như chúng ta đều biết kể từ khi loài người biết chăn nuôi thuần dưỡng động 
vật cũng đã biết khai thác sử dụng, chế biến thực phẩm, dược phẩm từ nguyên liệu của 
nhiều loài bò sát lưỡng cư. 

Ngay từ thế kỷ XIII trong sách "Nam dược thần hiệu" Danh y Tuệ Tĩnh đã thống kê 480 
vị thuốc nam trong đó có 26 loài bò sát... và chính Hải Thượng Lãn Ông cũng ghi nhận 
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trong linh nam bản thảo. Võ Văn Chi trong sách Động vật và Khoáng vật làm thuốc ở 
Việt Nam do Nhà xuất bản y học xuất bản năm 1998, trong đó đã mô tả 16 loài lưỡng 
cư và 46 loài bò sát được dùng trong dược liệu [3]. 

Thực ra các loài bò sát lưỡng cư bất kỳ ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam cũng là những loài 
động vật rất gắn bó với cuộc sống thường ngày của người dân. Chẳng hạn những loài 
ếch là con vật luôn luôn gắn bó mật thiết với người nông dân mọi miền đất nước. Sau 
những trận mưa rào tiếng ếch kêu râm ran như nhịp sống muôn thuở trường tồn, đêm 
mưa, nghe tiếng ếch kêu ộp ạp đều đều, gợi nỗi nhớ quê, nhớ những kỷ niệm xa xôi. 

"Vẳng nghe tiếng ếch bên tai 

Giật mình, còn ngỡ tiếng ai gọi đò" 

Ếch nhái không những là nguồn thực phẩm quan trọng đối với người dân nghèo mà 
ngày nay thịt ếch, thịt rắn là các món ăn đặc sản ở các chốn đô thành. Điều quan trọng 
hơn các loài ếch là những con vật có lợi trong đấu tranh sinh học, đồng ruộng, ngày xưa 
mùa màng ít sâu bệnh là nhờ công lao của các loài ếch. Nhưng rồi cũng chính con người 
đã tự mình có những hành động không thân thiện với loài vật có ích này như dùng thuốc 
trừ sâu quá liều gây ô nhiễm đồng ruộng hoặc dùng loại đèn ắc quy soi bắt hết cả con 
lớn, con bé, con đực, con cái, diệt luôn cả đàn. Chính bì thế tiếng ếch ban đêm vắng dần 
ở các làng quê. Đó là điều cần phải suy nghĩ trong cuộc sống hiện đại. 

Với giá trị kinh tế to lớn của bò sát - lưỡng cư nên trong những thập kỷ gần đây người 
Việt đã vận dụng kết hợp các kiến thúc truyền thống trong cộng đồng để tổ chức nhân 
nuôi làm ra các sản phẩm hàng hóa không những tiêu dùng nội địa, mà còn đóng góp 
cho xuất khẩu, chẳng hạn chỉ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 4 doanh 
nghiệp và 55 hộ gia đình nuôi cá sấu với tổng số khoảng 187.162 cá thể; 15 hộ nuôi trăn 
với số lượng 24.195 cá thể, về rắn có 11 hộ nuôi với số lượng 28.454 con, có 4 doanh 
nghiệp nuôi các loài kỳ tôm, tắc kè, thằn lằn nhà, thằn lằn núi, nhím, ếch, cóc, rắn với số 
lượng 500.000 cá thể [4]. Còn nếu tính cả vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng 
bằng sông Hồng, các tỉnh Bắc Trung Bộ, ven biển miền Trung thì số loài bò sát - lưỡng 
cư được nuôi khá lớn, đã góp phần đáng kể vào chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn đồng thời giải quyết một phần nhu 
cầu thực tế của văn hóa ẩm thực trong cuộc sống hiện đại, cũng có phần đóng góp cho 
nền kinh tế; gợi mở hướng sử dụng bền vững tài nguyên dựa trên cơ sở khoa học và 
pháp luật. Tuy nhiên việc nhân nuôi các loài có giá trị kinh tế chưa gắn chặt với công 
tác bảo tồn, chưa hoặc ít áp dụng các giải pháp công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong tạo, nhân giống cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm [6, 7]. 

Các nghiên cứu về công nghệ nhân nuôi, nghiên cứu về thực nghiệm, về sinh thái học cá 
thể quần thể. Vấn đề tạo, nhân giống chưa có được những công trình nghiên cứu hoàn 
chỉnh, tổng hợp cũng như chưa có được những chính sách phù hợp, chủ trương rõ ràng 
về định hướng sử dụng bền vững tài nguyên. 
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3. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÒ SÁT, LƯỠNG CƯ Ở VIỆT NAM 

Nghiên cứu khoa học về bò sát - lưỡng cư không những có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, 
là cơ sở để bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên này phục vụ cho nền kinh tế xanh, mà 
còn là cơ sở để tổ chức giám sát quản lý và bảo tồn các nguồn gen mà thiên nhiên đã 
dày công sinh tạo. 

Từ trước tới nay các nhà khoa học nghiên cứu về bò sát - lưỡng cư Việt Nam đã đóng 
góp to lớn về công tác điều tra cơ bản phát hiện, thu thập, phân loại một cách hệ thống 
thành lập danh lục về các loài thuộc lớp bò sát - lưỡng cư, công bố nhiều loài mới cho 
khoa học. Là một bộ phận trong kiểm kê đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học Việt Nam 
cũng như ở một số VQG, KBTTN. Đây là một đóng góp cực kỳ quan trọng trong khoa 
học của nước nhà, là nền tảng cho công tác bảo tồn và phát triển.  

Để phát huy giá trị về tài nguyên của các loài bò sát - lưỡng cư một cách bền vững tôi 
xin đề xuất một số vấn đề sau đây:  

3.1. Vấn đề điều tra, phát hiện thành phần loài và hiện trạng xu thế diễn biến các quần 
thể trong các hệ sinh thái vẫn phải được tiếp tục tiến hành để góp phần vào việc tu bổ. 
Chỉnh sửa sách động vật chí Việt Nam (phần bò sát - lưỡng cư) trong thời gian đến. Cần 
chú ý các vùng dọc theo biên giới phía Bắc và dãy Trường Sơn cũng như các vùng biển 
- đảo Việt Nam. Đặc biệt chú ý đẩy mạnh hướng sử dụng công nghệ ADN trong phân 
loại, kiểm tra một số loài mà về đặc điểm hình thái còn chưa rõ. 

3.2. Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái, sinh học (dinh dưỡng, sinh sản, bệnh lý, thích 
nghi, tập tính...) đối với một số loài có giá trị bảo tồn, giá trị kinh tế, giá trị du lịch, giá 
trị tâm linh ở các vùng địa lý sinh học Việt Nam. 

3.3. Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng các chuồng trại, các mô hình nhân nuôi thích hợp ở 
từng vùng sinh thái khác nhau để làm cơ sở khuyến cáo giúp đỡ các doanh nghiệp, hộ 
gia đình, các trại cứu hộ động vật, các khu BTTN tổ chức nhân nuôi động vật bò sát - 
lưỡng cư đảm bảo chất lượng cao. 

3.4. Xây dựng các quy trình kỹ thuật nhân nuôi các loài có giá trị bảo tồn nguồn gen giá 
trị kinh tế. Làm cơ sở giúp cho các cơ quan chức năng quản lý nhà nước hướng dẫn các 
doanh nghiệp, hộ gia đình... trong nhân nuôi, bảo tồn các loài bò sát - lưỡng cư ở Việt 
Nam. 

3.5. Đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ có trình độ nghiên cứu cao về bò sát - lưỡng cư ở 
Việt Nam không chỉ cho các trường đại học, viện nghiên cứu... mà còn hướng tới các 
doanh nghiệp, các trung tâm cứu hộ các loài bò sát - lưỡng cư. 

3.6. Tiếp tục mở rộng sự hợp tác quốc tế về nghiên cứu bảo tồn và sử dụng bền vững tài 
nguyên bò sát - lưỡng cư ở Việt Nam, đặc biệt với các nước trong cộng đồng ASEAN, 
các nước có cùng chung đường biên giới với Việt Nam. 
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Động vật bò sát lưỡng cư Việt Nam hiện đã thống kê được 848 loài, trong đó có 74 loài 
là đặc hữu, có 54 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, là nguồn tài nguyên sinh vật có 
quan hệ gắn bó chặt chẽ với cộng đồng. Để bảo tồn, phát triển bền vững phục vụ cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ nuôi trồng cần tiếp tục điều tra khảo sát thực 
địa cùng với hướng nghiên cứu thực nghiệm xây dựng các quy trình kỹ thuật nhân nuôi 
các loài có giá trị kinh tế và giá trị bảo tồn. 

4.2. Kiến nghị 

Đề nghị nhà nước có chính sách phù hợp để tạo điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết 
bị, nguồn kinh phí trạm trại thử nghiệm... cho các cán bộ khoa học về bò sát - lưỡng cư 
có điều kiện phát huy đóng góp trí thức trong lĩnh vực bảo tồn - phát triển bền vững 
nguồn tài nguyên bò sát - lưỡng cư Việt Nam phục vụ cho chiến lược phát triển bền 
vững ở Việt Nam.  

Cần mở rộng các đề tài hợp tác nghiên cứu bò sát - lưỡng cư với các nước Lào - 
Campuchia.  

Đào tạo cán bộ nghiên cứu về bò sát - lưỡng cư trong lĩnh vực thực nghiệm. 
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HERPETOFAUNA IN VIETNAM: RESARCH, 

CONSERVATION AND SUSTAINABLE UTILIZATION 

 

Dang Huy Huynh 

SUMMARY 

A total of 848 herpetiles species in Vietnam, including 317 Retiles species and 167 
Amphibians species are distribution in the differences ecosystems. Among them 74 
reptiles species consider endemic Species; 54 Species listed in the ked Book of Vietnam 
(2007) and 20 Species in the Govermmental Decree No 32/2006/ND-CP as nationally 
threatened Species. Reptile and amphibian Species plays an important role in the life, 
expecially poverty community people. The need continues conduet the survey and in 
ventory for accurare assetsment of herpetofauna in difference ecosystems, expecially in 
the border of VN. For conservation and Sustanable utilization of natural Sources is 
important in the present and the future.  
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VÀI Ý KIẾN VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU LƯỠNG CƯ, 

BÒ SÁT Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 

  GS. TS. LÊ VŨ KHÔI 

Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

1. ĐIỂM LẠI NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU LƯỠNG CƯ - BÒ SÁT 
TRONG THỜI GIAN QUA 

1.1. Thời kỳ trước năm 1945 

Lưỡng cư - Bò sát (LC - BS) là nhóm động vật có xương sống có ý nghĩa khoa học và 
kinh tế lớn. Nghiên cứu LC - BS ở Việt Nam trong những năm cuối của thế kỷ 19 và 
nửa đầu thế kỷ 20 đều do các nhà khoa học nước ngoài thực hiện. Mở đầu nghiên cứu 
LC - BS ở Việt Nam có lẽ là sưu tập mẫu LC - BS ở Nam Bộ do A. Morice (1875) thực 
hiện. Những nghiên cứu tiếp theo được thực hiện ở nhiều địa phương ở Bắc Bộ, Nam 
Bộ, Trung Bộ, một số đảo, Lào và Campuchia. Từ năm 1934  đến 1944, trên cơ sở các 
mẫu vật thu được ở các địa phương khác nhau được lưu trữ ở “Bảo tàng động vật” 
Trường đại học Đông Dương, Bourret R. đã công bố hàng loạt công trình nghiên cứu về 
thành phần loài LC - BS ở Đông Dương, đáng kể nhất là “Les Serpents marins de 
l’Indochine francaise” (1934), “Les Serpents de l’Indochine, Toulouse” (1936), “Les 
Tortues de l’Indochine” (1941), “Les Batraciens de l’Indochine” (1942) “Les Lézards 
de l’Indochine” (không xuất bản). Tất cả những công trình nghiên cứu LC - BS trong 
thời gian trước năm 1945 chủ yếu tập trung điều tra, phát hiện thành phần loài, phân bố 
của chúng; chừng mực nhất định Bourret R. đã đề cập tới vấn đề địa động vật học khu 
hệ LC - BS ở Đông Dương. Và trong khi mô tả những đặc điểm hình thái ngoài của cá 
thể trưởng thành, để giải quyết vấn đề phân loại học, Bourret R. đã chú ý đến mô tả hình 
thái, kích thước của nòng nọc một số loài lưỡng cư sưu tầm được. 

1.2. Thời kỳ sau năm 1955 đến 1975 

Trong thời kỳ này, những nghiên cứu LC - BS ở miền Bắc phần lớn do các nhà khoa 
học trong nước thực hiện. Nghiên cứu LC - BS vào thời gian đầu của giai đoạn này có 
lẽ là của GS Đào Văn Tiến, sưu tầm thành phần loài ở Vĩnh Linh (Quảng Trị, 1957), 
Đình Cả (Thái Nguyên, 1961), tiếp theo là ở Ba Bể (Bắc Cạn, 1963). Đoàn Trường đại 
học Tổng hợp Hà Nội điều tra ở Ba Vì (Hà Tây, 1962). Đoàn của Suntov (1961) điều tra 
rắn biển ở Vịnh Bắc Bộ. Trong những năm 1960 - 1975, Trần Kiên, Nguyễn Văn Sáng, 
Hồ Thu Cúc điều tra, thống kê LC - BS ở một số địa phương trên miền Bắc. Kết quả là 
Nguyễn Văn Sáng đã hoàn thành luận án PTS (nay là TS) về đề tài “Góp phần nghiên 
cứu khu hệ rắn miền Bắc Việt Nam (trừ họ rắn biển) (1981).  

Ở miền Nam, Campden-Main nghiên cứu rắn từ vĩ tuyến 17 trở vào, và H. Saint Girons 
nghiên cứu sưu tập rắn của Morice (1972). Cùng với việc điều tra, nghiên cứu thành 
phần loài khu hệ LC - BS ở các địa phương, những nghiên cứu sinh học, sinh thái cá thể 
của một số loài LC - BS cũng đã bắt đầu được chú ý. Nghiên cứu sinh học, sinh thái của 
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ếch đồng (Rana rugulosa) do Lê Vũ Khôi tiến hành vào những năm 1962 - 1963 và 
được Đào Văn Tiến, Lê Vũ Khôi công bố vào năm 1965 trong Tạp chí Sinh vật - Địa 
học được xem là nghiên cứu đầu tiên theo hướng sinh học, sinh thái cá thể, quần thể LC 
- BS trong thời gian này. Năm 1964, Trịnh Thị Hằng Quí và Lê Vũ Khôi đã có bài 
“Điều tra về Leptospira ở Ba ba (Trionys sinensis) công bố trong Tạp chí Sinh vật - Địa 
học. Năm 1965, Đào Văn Tiến công bố kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của 
cá cóc tam đảo (Paramesotriton deloustali). Trong những năm đầu của thập niên 60 của 
thế kỷ trước, Trần Kiên nghiên cứu sinh học, sinh thái rắn hổ mang bành (Naja naja). 
Kết qua nghiên cứu này là cơ sở ban đầu cho luận án Tiến sĩ khoa học của ông sau này. 

Như vậy, trong giai đoạn 1955 đến năm 1975 là giai đoạn tiếp tục định hướng điều tra 
nghiên cứu về thành phần loài của khu hệ ở các địa phương khác nhau trên miền Bắc và 
bước đầu nghiên cứu theo định hướng sinh học, sinh thái cá thể, quần thể của LC - BS ở 
Việt Nam. 

1.3. Thời kỳ sau năm 1975 

Để phục vụ cho điều tra khu hệ, Đào Văn Tiến đã tổng hợp những dẫn liệu và đã xây 
dựng các khóa định loại Lưỡng cư, Rùa, Cá sấu, Thằn lằn, Rắn. Các khóa định loại này 
đã góp phần đáng kể vào việc xác định thành phần loài LC - BS ở Việt Nam trong thời 
gian cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, do không đủ 
mẫu vật nên Ông đã phải vận dụng các đặc trưng của không ít loài LC - BS phân bố ở 
Đông Dương nói chung nên khóa định loại còn để lại một số vướng mắc về hình thái 
khó vận dụng để định loại các mẫu vật mới sưu tầm.  

Xây dựng khóa định loại LC - BS vào những năm gần đây được một số cán bộ khoa học 
thực hiện khi nghiên cứu LC - BS ở một số khu vực xác định (như ở Bắc Trung Bộ của 
Hoàng Xuân Quang, đặc biệt trong luận án Tiến sĩ của một số nghiên cứu sinh).  

Sau năm 1975, miền Nam được giải phóng, điều kiện điều tra khu hệ LC - BS được 
thuận lợi. Đội ngũ cán bộ khoa học nghiên cứu LC - BS được tăng lên về số lượng và 
trình độ. Kết hợp với các nhà khoa học và tổ chức khoa học nước ngoài, các nhà khoa 
học nước ta đã tiếp tục đi sâu điều tra thành phần loài ở các khu vực vùng sâu, núi cao 
và đã phát hiện nhiều loài mới cho Việt Nam và cho khoa học, mở rộng vùng phân bố 
của các loài đã biết. Nhiều công trình khoa học nghiên cứu khu hệ LC - BS Việt Nam 
được công bố trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và nước ngoài. Một số 
sách chuyên khảo về LC - BS trên toàn quốc và ở điạ phương được xuất bản như Lưỡng 
cư và Bò sát ở Việt Nam (1996, 2005, 2009) của Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, 
Nguyễn Quảng Trường; Ếch nhái, Bò sát ở KBTTN Pù Huống, Nghệ An (2007) của 
Hoàng Xuân Quang và nnk; Ếch nhái, Bò sát ở Vườn Quốc gia Bạch Mã của Hoàng 
Xuân Quang, Hoàng Ngọc Thảo, Ngô Đắc Chứng (2012)… Nhiều luận án Tiến sĩ về 
khu hệ LC - BS ở các khu vực được hoàn thành. Công việc bảo tồn các loài LC - BS đã 
được chú ý đúng mức. Đã xác định được các loài có nguy cơ bị tuyệt diệt và đưa vào 
Sách Đỏ Việt Nam (1992, 2000, 2007). Cũng đã hoàn thành Động vật chí Việt Nam, 
Phần Rắn (của Nguyễn Văn Sáng). Như vây, định hướng nghiên cứu điều tra thành 



HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT Ở VIỆT NAM, LẦN THỨ 2 

 17

phần loài khu hệ, bàn luận về phân vùng địa động vật LC - BS đã thu được nhiều thành 
tựu đáng kể. Bước đầu xây dựng khoa định loại LC - BS cho từng địa phương và tiếp 
cận với phân loại những loài mới bằng sinh học phân tử. 

Song song với việc điều tra nghiên cứu khu hệ, phân bố địa lý, các nghiên cứu cũng thu 
được nhiều dẫn liệu về sinh học, sinh thái của các loài LC - BS trong tự nhiên. Những 
nghiên cứu chuyên sâu về sinh học, sinh thái cá thể và quần thể, bảo tồn các loài quý 
hiếm đã được chú ý. Đặc biệt GS Trần Kiên và các học trò của ông rất chú ý đi sâu 
nghiên cứu theo hướng này. Sau nghiên cứu sinh học, sinh thái của rắn hổ mang bành, 
nghiên cứu đầu tiên theo định hướng này có thể kể đến nghiên cứu quần thể nhông cát ở 
Thừa Thiên - Huế của Ngô Đắc Chứng trong luận án PTS dưới sự hướng dẫn của GS 
Trần Kiên. Tiếp theo là những nghiên cứu các loài rắn, ếch đồng (trong điều kiện nuôi), 
thạch sùng, cóc. Nghiên cứu sinh học và bảo tồn Đồi mồi đã được tiến hành bởi Phạm 
Thược. Những bệnh tật và cách chữa bệnh LC - BS cũng được chú ý nghiên cứu, đặc 
biệt nội ngoại ký sinh trùng LC - BS đã được GS Nguyễn Thị Lê và các học trò của bà 
chú ý nghiên cứu và thu được nhiều kết quả khả quan.  

Trong khi đi sâu nghiên cứu sinh học, sinh thái một số loài ở ngoài tự nhiên, việc 
nghiên cứu nhân nuôi sinh sản và nhân nuôi thương mại một số loài LC - BS như cá 
sấu, trăn, rắn, ếch đồng, ba ba, nhông cát, rồng đất, chàng đốm xanh… cũng đã thu 
được nhiều kết quả, và nhiều NCS đã hoàn thành luận án tiến sĩ theo định hướng này. 
Việc thành lập trung tâm cứu hộ Rùa Cúc Phương là một định hướng bảo tồn đối với 
nhóm bò sát có nguy cơ tuyệt diệt lớn này. Trung tâm Rùa Vườn quốc gia Cúc Phương 
hiện đang bảo tồn 26 loài của 5 họ rùa của Việt Nam.  

Như vậy, trong giai đoạn sau 1975, cùng với định hướng nghiên cứu khu hệ, phân loại, 
phân bố, địa động vật học, định hướng nghiên cứu sinh học, sinh thái, bảo tồn LC - BS 
đã được chú ý nghiên cứu và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

2. ĐIỂM LẠI NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC CHUYÊN 
SÂU VỀ LC - BS 

Cùng với định hướng đào tạo cán bộ khoa học chuyên sâu nghiên cứu động vật có 
xương sống, đào tạo cán bộ khoa học nghiên cứu chuyên sâu về LC - BS cũng đã được 
xác định vào những năm 50 - 60 của thế kỷ trước. 

Sau khi miền Bắc được giải phóng, cán bộ khoa học giảng dạy và nghiên cứu động vật 
có xương sống của Việt Nam chỉ đếm chưa đủ số lượng ngón trên một bàn tay. Nghiên 
cứu LC - BS vào thời gian đó có lẽ chỉ có GS Đào Văn Tiến ở Trường đại học Tổng 
hợp Hà Nội. Sau này có thêm GS Trần Kiên, nghiên cứu về rắn ở Trường đại học Sư 
phạm. Việc đào tạo cán bộ khoa học chuyên nghiên cứu LC - BS khi đó chỉ có ở 
Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Người đầu tiên được đào tạo đi vào lĩnh vực nghiên 
cứu LC - BS là Lê Vũ Khôi. Dưới sự hướng dẫn của GS Đào Văn Tiến, Lê Vũ Khôi đã 
hoàn thành đề tài nghiên cứu sinh học, sinh thái ếch đồng. Sau này, một số sinh viên tốt 
nghiệp ở khoa Sinh học Trường đại học Tổng hợp Hà Nội cũng đi theo hướng nghiên 
cứu LC - BS như Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Quốc Thắng và một số người khác. Sau 
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này ở khoa Sinh - kỹ thuật nông nghiệp Trường đại học Sư phạm Hà Nội cũng triển 
khai đào tạo sinh viên chuyên về LC - BS, đặc biệt sau khi GS Trần Kiên bảo vệ thành 
công luận án PTS (năm 1966) và sau đó luận án TSKH (1984) về nước, đào tạo cán bộ 
khoa học về LC - BS ở Trường đại học Sư phạm Hà Nội được đẩy mạnh và đã đào tạo 
được nhiều cán bộ khoa học về LC - BS. Sau này các Trường đại học Vinh, Trường đại 
học Sư phạm, Đại học Huế cũng đã đào tạo được nhiều cán bộ có trình độ đại học 
nghiên cứu LC - BS.  

Sau khi các Trường đại học được phép đào tạo sau đại học, các cơ sở đào tạo nói trên đã 
đào tạo nhiều thạc sĩ, tiến sĩ làm đề tài về LC - BS.  

Định hướng cho các đề tài luận án PTS trước đây và nay là tiến sĩ về LC - BS từ trước 
tới nay có thể chia theo hai hướng chính sau: 

2.1. Hướng nghiên cứu khu hệ LC - BS 

Hướng này được xem như là hướng truyền thống nghiên cứu LC - BS. Luận án PTS 
(nay là Tiến sĩ) đầu tiên theo định hướng nghiên cứu khu hệ là luận án “Góp phần 
nghiên cứu khu hệ rắn miền Bắc Việt Nam (trừ họ rắn biển) (1981) của Nguyễn Văn 
Sáng dưới sự hướng dẫn của GS. Đào Văn Tiến và GS Trần Kiên. Tiếp theo là luận án 
“Góp phần điều tra nghiên cứu ếch nhái, bò sát các tỉnh Bắc Trung Bộ” (1993) của 
Hoàng Xuân Quang dưới sự hướng dẫn của PGS Trần Hồng Việt, GS Trần Kiên. Luận 
án “Nghiên cứu khu hệ ếch nhái, bò sát các tỉnh phía tây miền Đông Nam Bộ (Bình 
Dương, Bình Phước, Tây Ninh)” (2005) của Phạm Văn Hòa dưới sự hướng dẫn của 
PGS Ngô Đắc Chứng (Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế) và PGS Hoàng Xuân 
Quang (Trường đại học Vinh). Luận án “Góp phần nghiên cứu lưỡng cư, bò sát ở vùng 
núi Yên Tử” (2008) của Trần Thanh Tùng dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Văn Sáng 
và PGS Lê Nguyên Ngật (Trường đại học Sư phạm Hà Nội). Luận án “ Nghiên cứu 
Lưỡng cư, Bò sát ở ba tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang” (2010) của Hoàng 
Văn Ngọc do PGS Lê Nguyên Ngật hướng dẫn. Luận án “Khu hệ lưỡng cư - bò sát ở 
vùng An Giang và Đồng Tháp” (2012) dưới sự hướng dẫn của PGS Ngô Đắc Chứng 
(Đại học Sư phạm Huế). Và sắp tới đây một vài luận án khác theo định hướng nghiên 
cứu khu hê LC - BS sẽ được bảo vệ. 

Những luận án theo hướng nghiên cứu khu hệ LC - BS đã đóng góp cho khoa học nhiều 
dẫn liệu về thành phần loài, phân bố nơi cư trú, bước đầu so sánh đặc điểm khu hệ vùng 
nghiên cứu với các vùng lân cận, lập khóa định loại LC - BS ở khu vực nghiên cứu. 
Nhược điểm chung của các luận án theo hướng khu hệ là chưa phân tích và xác định 
được các yếu tố địa động vật học của khu hệ, những đặc điểm hình thái của các loài theo 
vùng phân bố địa lý và hầu như các luận án có liên quan tới Lưỡng cư chưa có nghiên 
cứu đặc điểm hình thái của nòng nọc, một lĩnh vực liên quan đến phân loại học Lưỡng 
cư. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, trong một số luận văn Thạc sĩ dưới sự hướng 
dẫn của PGS Hoàng Xuân Quang (Trường đại học Vinh) đã bắt đầu nghiên cứu những 
đặc điểm hình thái của nòng nọc của một số loài bước đầu đạt được kết quả quan trọng, 
góp phần phát hiện ra một số loài lưỡng cư mà trong nghiên cứu khu hệ ở khu vực xác 
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định chưa sưu tầm được mẫu vật trưởng thành. Điển hình của luận văn thạc sĩ theo 
hướng này là “Đặc điểm sinh học nòng nọc một số loài lưỡng cư ở Vườn Quốc gia Bạch 
Mã” cùa Lê Thị Quý (2010). 

2.2. Hướng nghiên cứu sinh học, sinh thái cá thể, quần thể LC - BS 

Cùng với định hướng nghiên cứu khu hệ, hướng nghiên cứu sinh học, sinh thái cá thể, 
quần thể LC - BS cũng là một hướng nghiên cứu của nhiều luận án Tiến sĩ. Khởi đầu 
theo định hướng này phải kể đến luận án “Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái 
của Nhông cát Leiolepis belliana (Gray, 1927) ở đồng bằng và vùng cát ven biển Thừa 
Thiên - Huế” (1991) của Ngô Đắc Chứng. Tiếp theo là các luận án về sinh học, sinh thái 
của rắn cạp nong ở đồng bằng Bắc Bộ của Lê Nguyên Ngật, cạp nong non của Hoàng 
Nguyễn Bình; Sinh học sinh thái của rắn ráo trong điều kiện nuôi bán tự nhiên của Đinh 
Thị Phương Anh; “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học ếch đồng (Rana rugulosa 
Wiegmann, 1835)” ( 1999) của Nguyễn Kim Tiến; “Đặc điểm sinh thái học của Thạch 
sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836 và Thạch sùng cụt Gehyra mutilata 
(Wiegmann, 1835)” của Ngô Thái Lan; “Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái 
nhông cát Rivơ - Leiolepis reevesii (Gray, 1831) ở vùng cát ven biển các tỉnh Bắc 
Trung Bộ” (2009) của Cao Tiến Trung; ”Nghiên cứu sinh học, sinh thái cá thể của Rắn 
ráo trâu Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi nhốt ở Nghệ An” (2011) 
của Ông Vĩnh An.  

Như trên cho thấy, đào tạo Tiến sĩ nghiên cứu chuyên sâu về LC - BS thường tập trung 
ở bộ môn Động vật, khoa Sinh học của Trường đại học Sư Phạm Hà Nội. Ngoài ra một 
vài luận án Tiến sĩ thực hiện ở Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Trường đại học 
Sư phạm, Đại học Huế. Ở những đơn vị đào tạo sau đại học khác chưa có điều kiện đào 
tạo NCS nghiên cứu LC - BS. 

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành động vật học về LC - BS cũng theo hai hướng nghiên cứu 
về khu hệ và sinh học, sinh thái, nhưng do nhiều cơ sơ đào tạo sau đại học hơn là đào 
tạo Tiến sĩ như ở Khoa sinh học của các trường: Trường đại học Khoa học Tự nhiên - 
Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Vinh, 
Trường đại học Sư phạm Huế, Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng,... 

Theo định hướng nghiên cứu LC - BS trình bày ở trên, các Trường đại học, các viện 
nghiên cứu đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học nghiên cứu chuyên sâu về LC 
- BS đạt được nhiều thành tựu khoa học rất khả quan và cho đến nay từ việc khởi đầu tổ 
chức tập 22 - số 1B, tháng 3 - 2000 Tạp chí Sinh học về “Một số công trình nghiên cứu 
về Động vật có xương sống trên cạn”, trong đó có nhiều bài về LC - BS do Hội Động 
vật học Việt Nam tổ chức vào năm 2000; các nhà khoa học nghiên cứu về LC - BS đã tổ 
chức được Hội thảo khoa học quốc gia về “Lưỡng cư - Bò sát ở Việt Nam” lần thứ 1. 

3.  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU LC - BS TRONG THỜI GIAN TỚI 

Từ những kết quả nghiên cứu trong thời gian qua, nghiên cứu LC - BS trong thời gian 
tới theo định hướng sau đây: 
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- Tiếp tục điều tra nghiên cứu khu hệ, phân bố, địa động vật học; ưu tiên các vùng núi 
cao, các khu bảo tồn, các vùng sinh thái - điạ lý.  

- Trong khi mô tả hình thái, kích thước, phân loại các cá thể trưởng thành cần chú ý sưu 
tầm, mô tả đặc điểm, kích thước và đặc điểm sinh học, sinh thái của nòng nọc của các 
loài lưỡng cư. 

- Trong nghiên cứu khu hệ cần chú ý xây dựng khóa định loại LC - BS ở địa phương 
tiến tới xây dựng khóa định loại cho toàn quốc; từng bước phát triển phân loại LC - BS 
bằng sinh học phân tử, nhưng ưu tiên các loài mới phát hiện. Tiếp tục đi sâu phân tích 
đặc tính địa động vật học khu hệ LC - BS của Việt Nam.  

- Nghiên cứu sinh học, sinh thái cá thể, sinh thái quần thể của một số loài LC - BS trong 
điều kiện tự nhiên và trong điều kiện nuôi nhốt, trong đó có cả bệnh tật và cách chữa 
bệnh LC - BS; nhân nuôi sinh sản một số loài có ý nghĩa khoa học, kinh tế và thẩm mỹ. 

- Muốn thực hiện được những định hướng nêu trên đây cần có những đề tài nghiên cứu 
LC - BS đủ điều kiện được sử dụng kinh phí NCKH của Nhà nước và cần phát triển 
quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức khoa học và các cá nhân các nhà khoa học nước 
ngoài. 

- Ngoài việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “Lưỡng cư - Bò sát ở Việt Nam” 
cần có kế hoạch tới Hội thảo khoa học về Lưỡng cư - Bò sát ở khu vực và quốc tế. 
Những hoạt động khoa học về Lưỡng cư - Bò sát ngoài việc liên kết với một cơ quan 
đang cai tổ chức Hội thảo, cần có sự liên kết với Hội Động vật Việt Nam. Và Tạp chí 
Sinh học ra số phụ công bố các kết quả nghiên cứu chuyên về Lưỡng cư - Bò sát. 
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A FEW COMMENTS ON THE RESEARCH ORIENTATION OF AMPHIBIANS, 
REPTILES IN VIETNAM IN THE FUTURE  

Le Vu Khoi 

SUMMARY 

This article brief period of study of amphibians and reptiles in Vietnam so far, is divided 
into 3 main periods: before 1945, mainly concentrated investigation, discovered the 
species composition and distribution of amphibians and reptiles. The period from 1955 
to 1975 was a period of continued investigation oriented research on the species 
composition of fauna in different localities on the North Vietnam, and initial research 
oriented biology, individuals ecology, populations of amphibians and reptiles in 
Vietnam. The period after 1975, with the the research orientation, classification, 
distribution, geographical zoology, research-oriented biology, ecology, conservation 
amphibians and reptiles research attention and obtained more encouraging results. 

Besides, the training of personnel on amphibians, reptiles also be noted. There are two 
main directions in the training of amphibians, reptiles: direction studies of fauna of 
amphibian and reptiles, and direction research in biology, individuals ecology, 
population of amphibian and reptiles.  

The article also give some orientation for research of amphibian and reptiles in Vietnam 
in the future. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ DINH DƯỠNG CỦA 
RẮN RÁO TRÂU TRƯỞNG THÀNH Ptyas mucosa (Linnaeus 1758)  

TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI TẠI NGHỆ AN 

ÔNG VĨNH AN, HOÀNG XUÂN QUANG 

Trường đại học Vinh 

ĐẶNG HUY HUỲNH 

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay rắn ráo trâu (RRT) đang bị săn bắt, buôn bán xảy ra trên quy mô lớn, khó kiểm 
soát nên số lượng suy giảm mạnh, có nguy cơ tuyệt chủng cao [3, 10]. RRT còn là đang 
là đối tượng được khuyến khích nhân nuôi để bảo tồn bền vững trong tự nhiên và trong 
điều kiện nhân tạo [4, 6]. Tuy nhiên dẫn liệu về sinh học sinh thái của loài rắn này trong 
điều kiện nuôi được biết đến chưa nhiều, chủ yếu được biết đến qua các tài liệu nước 
ngoài thông qua ghi nhận từ thực địa trong quá trình điều tra phân loại học [2, 5, 7, 9]. 
Bài viết này đề cập đến thành phần thức ăn, nhu cầu và hiệu suất thức ăn của RRT 
trưởng thành trong điều kiện nuôi nhằm bổ sung dẫn liệu cho việc giảng dạy và nghiên 
cứu về lưỡng cư, bò sát và cung cấp thêm thông tin, góp phần nhân nuôi thành công loài 
rắn này ở nước ta.  

2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, TƯ LIỆU  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng I/2006 đến tháng XII/2008 tại Thị xã Cửa Lò (tọa 
độ 48Q: 0576 447, UTM: 2078 640) trên 18 RRT trưởng thành gồm 9 rắn đực (1706,5 ± 
66,37mm, 757,16 ± 94,16g); 9 rắn cái (1604,57 ± 64,57mm; 707,19 ± 93,43g).  

Nhu cầu và thức ăn ưa thích được tiến hành theo phương pháp của Trần Kiên [1]. 
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Trong đó: RTA%: Nhu cầu thức ăn đối với 1 g cơ thể; PTA: Trọng lượng thức ăn tiêu 
thụ trong 1 tháng (g); POCT: Trọng lượng cơ thể cân ở đầu tháng; PLCT: Trọng lượng 
cơ thể cân ở đầu tháng tiếp theo (g). 

HSTA= ( ) ( 1)

TA

CT i CT i

P

P P  %100  

Trong đó: HSTA: Hiệu suất thức ăn (%); PTA: Trọng lượng thức ăn tiêu thụ ở tháng 
thứ i (g); PCT(i): Trọng lượng cơ thể cân tại đầu tháng thứ i (g); PCT(i-1): Trọng lượng 
cơ thể cân tại đầu tháng thứ i-1 (g). 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thành phần thức ăn và thức ăn ưa thích của RRT trưởng thành trong điều 
kiện nuôi 

Sau khi tập cho rắn ăn mồi tĩnh, tiến hành thử nghiệm trên 15 loại thức ăn, kết quả 
nghiên cứu được trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1. Định lượng thành phần thức ăn của rắn trưởng thành 

Loại thức ăn 
Thành phần thức ăn qua các lần thí nghiệm 

Lượng thức ăn 
đã sử dụng qua 

tất cả thí 
nghiệm 

TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 TN8 TN9 TN10 TN11 
Số 

miếng 
% 

Cóc nhà (1) 22,5 - 51,85 - - 43,64 - 45,65 - - 20,21 119 16,74 

Chẫu (5) 20,83 - 38,89 - - 32,73 - 36,96 - - 13,83 94 13,22 

Ếch cây (4) 18,33 - - - 34 - 19,23 - 20,24 - 11,7 82 11,53 

Ngoé (3) 22,5 - - 
34,6

7 
- - 30,77 - 30,95 - 13,83 116 16,32 

Ếch thái lan (2) 15,83 - - 28 - - 26,92 - 25 - 15,96 97 13,64 

Thịt chuột nhà (6) - - - 
21,3

3 
- - 20,51 - 10,71 61,54 6,38 63 8,86 

Thịt lợn (7) - 3,45 - - - 9,09 - - - 7,69 3,19 11 1,55 

Gan lợn - - - - - - 1,28 - - 3,85 - 2 0,28 

Phổi lợn - 10,34 5,56 - 6 - 1,28 - - - 1,06 11 1,55 

Thịt bò (8) - 6,9 - 1,33 10 7,27 - - - - 2,13 14 1,97 

Thịt gà con (10) - 41,38 - 
14,6

7 
10 - - 17,39 5,95 - 5,32 46 6,47 

Trứng gà - - 1,85 - 4 3,64 - - - - - 5 0,70 

Thịt chim cút (11) - 37,93 - - 36 - - - 7,14 23,08 5,32 46 6,47 

Trứng chim cút - - 1,85 - - 1,82 - - - 3,85 - 3 0,42 

Cá nục (9) - - - - - 1,82 - - - - 1,06 2 0,28 

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 711 100 

Ghi chú: TN: thí nghiệm. Các loại thức ăn đã thí nghiệm: 1. Cóc nhà (Duttaphrynus 
melanostictus); 2. Ếch nuôi Thái Lan (Rana sp.); 3. Ngoé (Fejervarya limnocharis); 4. Ếch cây 
(Polypedates leucomystax); 5. Chẫu (Hylarana guentheri; 6. Thịt chuột nhà (Ratus flavipectus); 
7. Thịt lợn (Sus sp.); 8. Thịt bò (Bos sp.); 9. Cá nục (Decapterus lajang); 10. Gà con (Gallus 
sp.); 11. Thịt chim cút (Turnix tanki). 

Như vậy, trong điều kiện nuôi phổ thức ăn của rắn trưởng thành cũng khá rộng: rắn chủ 
yếu ăn các loài lưỡng cư (57,81%), ít ăn thịt chuột (8,86%), thịt gà con và thịt chim cút 
(6,47%), phổi lợn, gan lợn (0,28 - 1,97%), trứng chim gà (0,42 và 0,7%), ít nhất là cá 
nục (0,28%). 
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Thứ tự thức ăn ưa thích của RRT trong điều kiện nuôi là: cóc nhà (16,74%), ngoé 
(16,32%), ếch nuôi Thái Lan (13,64%), chẫu chuộc (13,22%), ếch cây (11,53%), chuột 
nhà (8,86%), gà con và chim cút (6,47%). Các loại thịt bò, thịt lợn, gan lợn, phổi lợn, 
trứng gà, trứng chim cút rắn ít sử dụng. Rắn chỉ ăn cá nục khi quá đói và có thể nuốt cả 
đồng loại (Ảnh 1, ảnh 2, và  ảnh 3). 

  
Ảnh 1. Tập cho RRT mồi 

tĩnh 
Ảnh 2. RRT ăn mồi  trong 

khu  thí nghiệm 
Ảnh 3. RRT nuốt nhau 

3.2. Nhu cầu dinh dưỡng (NCTA)  

Kết quả nghiên cứu về NCTA của rắn trưởng thành được trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2. Nhu cầu thức ăn của rắn trưởng thành 

Tháng Các giai đoạn 
Rta♀ (%) với n = 9 Rta♂(%) với n = 9 

TB m Min Max TB m Min Max 

I 
Trú đông 

- - - - - - - - 

II - - - - - - - - 

III 

H
oạ

t đ
ộn

g 

Đầu mùa
56,31 11,80 40,51 82,14 67,03 10,71 44,41 91,14 

IV 78,71 9,53 58,12 95,80 77,76 10,14 47,17 92,93 

V 

Giao 
phối và 
đẻ trứng

88,11 11,14 60,40 104,23 38,85 12,44 20,07 59,62 

VI 70,17 25,18 29,76 111,64 33,48 13,19 14,01 58,89 

VII 44,22 18,51 14,50 75,03 59,66 12,34 24,91 83,40 

VIII 65,38 15,33 15,60 94,06 74,59 10,04 59,57 95,12 

IX Sau sinh 
sản 

66,16 11,14 41,11 86,81 74,99 10,34 58,93 93,03 

X 41,89 10,02 21,16 60,20 56,71 16,65 36,26 93,60 

XI    Trước trú 
đông 

15,65 15,65 2,10 36,57 19,79 12,01 4,10 53,98 

XII 3,10 2,52 - 13,23 5,01 2,80 - 11,92 

Ghi chú: Rta♀: Nhu cầu thức ăn của rắn cái (%);Rta♂: Nhu cầu thức ăn của rắn đực (%). 
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Biểu đồ 1. Nhu cầu thức ăn của rắn trưởng thành qua các tháng trong năm (g) 

(i). Trong mùa trú đông (tháng I, II) rắn không ăn, chất dinh dưỡng để duy trì sự sống 
chủ yếu được tích luỹ trong các tháng trước. 

(ii). Mùa hoạt động, NCTA thay đổi theo chu kỳ sinh lý của rắn: 

Đầu mùa hoạt động (tháng III, IV), là thời kỳ phục hồi sau trú đông, NCTA của rắn thấp 
ở tháng III (rắn cái cần 56,31%/1g cơ thể; rắn đực cần 67,03%/1g). Đến tháng IV (thời 
kỳ chuẩn bị cho sinh sản), NCTA cho 1g cơ thể đều tăng (78,71% ở rắn cái; 77,76 % ở 
rắn đực).  

Mùa giao phối và đẻ trứng (tháng V, VI, VII) rắn đực và cái có sự lệch pha về dinh 
dưỡng: 

Rắn đực ăn rất ít ở tháng V, VI (33,48% và 38,85%/1g cơ thể), tháng VII tăng lên 
59,66%; Rắn cái ăn nhiều vào tháng V, VI, VII đối với cá thể đang có chửa (104,23 - 
111,64%/1g cơ thể) và giảm đối với cá thể sắp đẻ hoặc mới đẻ (từ 14,5 - 29,76%/1g cơ 
thể).  

(iii). Sau sinh sản (tháng VIII, IX, X) NCTA của cả đực và cái đều tăng: Tháng VIII, 
rắn cái cần 41,89%/1g cơ thể, rắn đực cần  56,71%/1g cơ thể. Tháng IX, rắn đực cần 
74,99%/1g cơ thể; rắn cái cần 66,16%/1g và giảm vào tháng X (41,89%/1g cơ thể với 
rắn cái và 56,71%/1g đối với rắn đực). Cá biệt một số cá thể lại có NCTA cao 
(93,6%/1g cơ thể). Đây là thời kỳ rắn ăn nhiều bù lại năng lượng tiêu hao qua sinh sản, 
đồng thời tích lũy chất dinh dưỡng trước trú đông.  

(iv). Trước trú đông (tháng XI, XII) nhu cầu ăn giảm dần (rắn cái cần 15,65% và 
3,1%/1g cơ thể; rắn đực cần 19,79% và 5,01%/1g cơ thể). 

3.3. Hiệu suất thức ăn (HSTA) 

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bảng 3 và biểu đồ 2. 
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Bảng 3. Hiệu suất thức ăn của RRT trưởng thành 

Tháng 
Hs♂ (%) với n = 9 Hs♀(%) với n = 9 

TB m Min Max TB m Min Max 

I - - - - - - - - 

II - - - - - - - - 

III 9,18 1,06 6,6 11,32 8,59 1,22 5,60 11,20 

IV 10,15 1,07 8,13 12,41 9,68 1,21 7,10 12,20 

V 0,59 10,22 -13,53 12,13 10,99 1,37 9,12 14,20 

VI -2,29 9,66 -16,05 10,33 -8,50 27,00 -52,74 14,26 

VII 9,81 1,40 7,82 12,63 -25,6 36,27 -114,65 13,50 

VIII 10,62 0,97 8,56 13,41 7,79 11,64 -50,30 11,80 

IX 11,10 0,96 9,45 13,27 10,49 0,99 8,22 12,40 

X 11,78 1,09 10,24 14,52 11,30 1,64 9,10 16,30 

XI 8,20 1,02 5,74 9,85 7,91 1,19 5,10 9,85 

XII -19,04 18,85 -54,03 7,10   -20,16 27,52 -87,20 6,40 

Ghi chú: Hs♂: HSTA của rắn đực (%);Hs♀: HSTA của rắn cái (%). 

 

Biểu đồ 2. Hiệu suất thức ăn của rắn trưởng thành  

(i). HSTA của rắn đực  

Đầu mùa hoạt động (tháng III, IV): HSTA tăng dần từ tháng III (9,18%) đến tháng IV 
(10,15%), tăng 0,97%. Đây là thời kỳ phục hồi sau trú đông và chuẩn bị cho mùa sinh 
sản, để tăng 1g cơ thể cần trung bình 11,06g thức ăn.  

Mùa giao phối chính (tháng V, VI, VII): HSTA đều thấp 0,59% (tháng V) và - 2,29% 
(tháng VI) do rắn đực ham giao phối, bỏ ăn hoặc ăn ít nên HSTA đạt 9,81% (tháng VII) 
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do rắn đực ít giao phối đã ăn mồi trở lại. Giai đoạn này để tăng 1g cơ thể cần trung bình 
11,05g thức ăn. 

Tháng VIII, IX, X: đạt 10,62% (tháng VIII); 11,1% (tháng IX) và 11,78% (tháng X). 
Như vậy, sau mùa giao phối HSTA tăng dần, cao nhất  vào tháng X (11,78%) để phục 
hồi năng lượng đã mất trong giao phối và tích luỹ chất dinh dưỡng chuẩn bị trú đông. 
Rắn cần 9,05g thức ăn để tăng 1g cơ thể. 

Những tháng trước trú đông (tháng XI, XII):  HSTA giảm dần, không đều giữa các cá 
thể (8,2% vào tháng XI và -19,04% vào tháng XII). Hiện tượng trên có thể do một số cá 
thể đã tích luỹ đủ chất dinh dưỡng nên bỏ ăn, một số cá thể khác do chưa tích luỹ đủ 
chất dinh dưỡng nên vẫn ăn nên HSTA thấp, để tăng 1g cơ thể cần từ 10,16 - 24,39g 
thức ăn (trung bình 13,48g). 

(ii). HSTA của rắn cái 

Rắn cái do mang và nuôi trứng nên đã có sự sai khác về HSTA so với rắn đực:  

Tháng III: đạt 8,59%, để tăng 1g cơ thể cần trung bình 12,23g thức ăn. 

Tháng IV, V: tăng dần từ 9,68% (tháng IV) lên 10,99% (tháng V). Đặc biệt, một số cá 
thể khi có mang thì tập trung chất dinh dưỡng để nuôi trứng nên HSTA rất cao 
(14,26%); rắn cần trung bình 9,63g thức ăn để tăng 1g cơ thể. 

HSTA giảm mạnh vào tháng VI, VII (trung bình giảm 8,5/tháng VI đến 25,6%/tháng 
VII) đối với cá thể đẻ trứng. Một số cá thể do đẻ vào tháng VIII thì HSTA trong tháng 
VI và VII lại tăng từ 11,8 - 14,26%.  

Tháng VIII, IX, X: HSTA của rắn cái cao nhất vào tháng X (11,30%), cá biệt có cá thể 
đạt hiệu suất tới 16,3%, rắn cần 9,55g thức ăn để để tăng 1g cơ thể. Đây là hiện tượng 
rắn tăng cường chất dinh dưỡng chuẩn bị trú đông.  

Trước trú đông (tháng XI, XII): rắn vẫn ăn vào tháng XI, HSTA đạt trung bình 7,91%. 
Tháng XII có hiện tượng HSTA không đều là do: Cá thể chưa tích lũy đủ năng lượng để 
trú đông thì vẫn ăn, HSTA đạt 6,4%, để tăng 1g cơ thể rắn cái cần 15,2g thức ăn; rắn đã 
tích lũy đủ chất dinh dưỡng thì ăn ít hoặc không ăn. Giai đoạn này HSTA giảm trung 
bình 20,16%. 

Các tháng trú đông (tháng I, II) rắn đực và rắn cái không ăn mồi, HSTA bằng 0. 

3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến NCTA của RRT trưởng thành 

Kết quả nghiên cứu được biểu diễn tại biểu đồ 3.  

NCTA của rắn trưởng thành phân bố không đều xung quanh đường biểu diễn về nhiệt 
độ của môi trường, thể hiện quan hệ vừa (RTB = 0,64), nhiệt độ 180C kéo dài nhiều 
ngày rắn bỏ ăn hoàn toàn. Rõ ràng, rắn trưởng thành chịu sự chi phối của nhiệt độ và 
yếu tố sinh lý. Trong đó yếu tố sinh lý chi phối đáng kể nhu cầu thức ăn của loài rắn 
này. Theo Đinh Thị Phương Anh, Trần Kiên (1994): rắn ráo thường (Ptyas korros) 
trưởng thành có nhu cầu thức ăn cũng rất thấp trong các tháng có nhiệt độ cao và các 
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tháng sinh sản. Điểm giống với RRT là trong giai đoạn giao phối rắn đực đều ăn ít thậm 
chí bỏ ăn. Nếu nuôi chung rắn đực và rắn cái trưởng thành hiếm khi đạt được hiệu quả 
kinh tế cao nên các cơ sở nuôi rắn nên nuôi nhốt từng cá thể vừa để tránh bệnh dịch vừa 
tránh hiện tượng tham gia vào sinh sản. 

 

Biểu đồ 3. Mối quan hệ giữa nhiệt độ môi trường và nhu cầu thức ăn của RRT trưởng thành 

4. KẾT LUẬN 

Trong điều kiện nuôi RRT trưởng thành ăn chủ yếu là các loài lưỡng cư, ngoài ra còn ăn 
thịt  chuột, gà, lợn, bò, chim cút, trứng gà, trứng cút; rất ít ăn cá biển. Khi quá đói chúng 
ăn cả thịt đồng loại. 

NCTA và HSTA phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường và giai đoạn sinh lý: rắn không 
ăn vào các tháng trú đông (tháng I, II), HSTA đạt giá trị âm (tháng I, II). Trong mùa 
sinh sản NCTA của rắn cái cao trong giai đoạn mang trứng; Rắn đực có hiện tượng bỏ 
ăn (HSTA thấp). Sau sinh sản rắn ăn nhiều (tháng VIII, IX, X), HSTA cao để tích lũy 
chất dinh dưỡng cho trú đông. Rắn ăn ít, hiệu suất thức ăn thấp vào các tháng trước trú 
đông (tháng XI, XII).  

Ở nhiệt độ 200C rắn trưởng thành ăn ít và bỏ ăn hoàn toàn khi nhiệt độ xuống 180C; ăn 
nhiều ở nhiệt độ 28 -320C. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Đinh Thị Phương Anh, 1994: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học của rắn 
ráo trưởng thành (Ptyas korros) nuôi tại Quảng Nam, Luận án Phó Tiến sĩ khoa học 
Sinh học, Trường đại học Sư phạm I Hà Nội, 178 tr.   

2. Agus d’A. Bellairs, 1975: Reptiles, Hutchison University Library London, 240 pp. 

3. Boeadi, 2007: Inlitt, To Mark Auliya, TRAFFIC Southeeast Asia, Malaysia.  



HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT Ở VIỆT NAM, LẦN THỨ 2 

 29

4. Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2007: Sách 
Đỏ Việt Nam (Phần I. Động vật), NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 

5. Chris Matiso, 1992: The care of Reptiles and Amphibians in captivity, Wing king 
tong Co Ltd: 273 pp.  

6. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2006: Nghị định số 32/2006/NĐ - CP về 
quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm: tr. 16.  

7. George R. Zug, Laurie J. Vitt, Janalee P. Caldwell, 1993: Herpetology - An 
Introductory Biology of Amphibians and Reptiles (Second edition), Academic press, 
A Harcourt Science and Technology Company: 111, 235.  

8. Trần Kiên, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Quốc Thắng, 1978: Đời sống ếch nhái, 
NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: 137 tr. 

9. Lê Nguyên Ngật, 2007: Đời sống các loài lưỡng cư, bò sát, NXB Giáo dục: tr. 117. 

10. Zhihua Zhou and Zhigan Jiang, 2004: International trade status and crisis for 
snake species in china cosetvation biology, Vol 18. No 5: 1386-1388. 

 

THE RESULT OF STUDY ON THE NUTRITION OF THE ADULT Ptyas mucosa 
(Linnaeus, 1758) IN FEEDING CONDITION IN NGHE AN PROVINCE 

Ong Vinh An et al.  

SUMMARY 

In feeding condition the adult Ptyas mucosa eat mainly kinds of amphibians, they also 
eat mice, chickens, pigs, cows, quail, chicken eggs, quail eggs; they rarely eat sea fish. 
When they are hungry they even eat each other. 

Demand for food and feed efficiency depend on the temperature of the environment and 
the physiological period: they do not  eat in the winter months (January and February), 
feed efficiency is negative in January and February. During the breeding season the 
females’ food demand is high  when they are pregnant whereas the males may be give 
up eating and feed efficiency is low. After breeding season (August, September and 
October) they eat a lot  in order to save nutrient for winter time. In the winter months 
(November and December) they eat little and the feed efficiency is rather low.  

At the temperature of 200C adult snakes eat very little and they even give up eating 
completely when the temperature is 180C and they  eat more at the temperature of about 
28 -320C. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 16/11/2012; sửa xong ngày 24/11/2012. 

Người nhận xét: GS. TS. Ngô Đắc Chứng. 
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DẪN LIỆU VỀ THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA MỘT SỐ LOÀI LƯỠNG 
CƯ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN,  

TỈNH THANH HÓA 

PHẠM VĂN ANH 

Trường đại học Tây Bắc 

LÊ NGUYÊN NGẬT 

Trường đại học Sư phạm Hà nội 

1. MỞ ĐẦU 

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Xuân Liên được thành lập ngày 15/6/2000, tổng diện 
tích 27.236 ha, nằm trên 7 xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Xuân Khao, Xuân Liên, Xuân Mỹ, 
Xuân Cẩm và Vạn Xuân thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. KBTTN Xuân 
Liên có tọa độ địa lí: 19052’- 20002’ vĩ độ Bắc; 104058’- 105015’ kinh độ Đông. Phía 
Tây giáp nước CHDCND Lào; phía Nam giáp KBTTN Pù Hoạt (Nghệ An), phía Đông 
giáp xã Xuân Cao và Lương Sơn (huyện Thường Xuân); phía Bắc giới hạn bởi sông 
Ken, sông Khao chảy qua các xã Bát Mọt, Yên Nhân và Xuân Khao (huyện Thường 
Xuân). Các nghiên cứu bước đầu về động vật, thực vật ở đây chưa phản ánh đầy đủ tính 
đa dạng sinh học hiện có, trong đó có lưỡng cư. Năm 2006, Chi cục Kiểm lâm Thanh 
Hóa đã thống kê được, 19 loài lưỡng cư. Kết quả khảo sát mới chỉ dừng lại ở việc thống kê 
thành phần loài chứ chưa đi sâu nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái học của các loài 
lưỡng cư nơi đây.  

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm, thời gian 

Nghiên cứu được tiến hành tại 10 điểm thuộc 3 xã: Xuân Mỹ, Yên Nhân và Bát Mọt qua  
4 đợt khảo sát: 4/2007, 8/2007, 4/2008 và 7/2008 . 

2.2. Phương pháp 

- Phương pháp thu mẫu: trong khi thực địa, chúng tôi kết hợp nghe tiếng kêu với quan 
sát ở mặt đất, trong hang hốc, trên cây, dưới nước (ban đêm dùng đèn pin, ác quy soi); 
thu ở nhiều sinh cảnh. Mẫu được thu bằng tay, vợt, lưới, kẹp hoặc gậy có móc tùy đối 
tượng là lưỡng cư, thằn lằn hay rắn. Phỏng vấn trực tiếp người dân thường xuyên đi 
rừng cùng với bộ ảnh màu và lựa chọn những thông tin cần thiết, đáng tin. Mẫu vật sau 
khi thu, được chụp ảnh, đeo nhãn, định hình trong foócmôn 6 - 8% và bảo quản trong 
foócmôn 4-5 %. Trong quá trình thu mẫu để định loại chúng tôi còn nghiên cứu một số 
đặc điểm sinh thái học và thành phần thức ăn của năm loài lưỡng cư gặp phổ biến ở 
KBTTN Xuân Liên, đó là: Ếch gai sần (Quasipaa verrucospinosa); Ếch trơn 
(Limnonectes kuhlli); Chàng mẫu sơn (Hylarana maosonensis); Ếch mõm (Odorana 
nasica) và Ếch suối (Hylarana nigrovittata) 
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- Phương pháp nghiên cứu thành phần thức ăn: tiến hành thu mẫu vào khoảng thời gian 
từ 22h - 00h, mẫu vật để xác định thành phần thức ăn sau khi thu được ngâm ngay vào 
dung dịch foócmôn 5 - 6%. Sau đó về phòng thí nghiệm chúng tôi tiến hành mổ dạ dày 
và cho thức ăn vào đĩa pertri đã có nước.  

Để xác định các nhóm thức ăn đến bộ theo tài liệu của Thái Trần Bái (1980, 2001); xác 
định loại thức ăn gặp trên tổng số dạ dày chứa thức ăn đã phân tích. 

Những mẫu thức ăn còn nghi vấn chưa chính xác chúng tôi nhờ GS. TSKH Thái Trần 
Bái Trung tâm nghiên cứu Động vật Đất Đại học Sư phạm Hà Nội giám định lại. 

- Xác định tên khoa học dựa vào các khoá định loại của Đào Văn Tiến (1978), Er-
Mizhao và Kraig Adler (1993), M. A. Smith (1935), R. Sharma (1943) và những tài liệu 
khác liên quan với nội dung nghiên cứu. Tên loài, giống, họ, bộ theo Nguyen et al., 
2009.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Một số đặc điểm sinh thái học của một số loài lưỡng cư 

Ếch gai sần (Quasipaa verrucospinosa):  Thường sống ở các suối có nước chảy trong 
rừng sâu, tập trung ở nơi đầu nguồn có nhiều đá to, ít nước. Hoạt động ban đêm, thường 
bám trên các tảng đá nhỏ gần nước, hoặc ngâm mình dưới nước thò đầu lên để kiếm ăn.  

Ếch trơn (Limnonectes kuhlli): Thường sống trong các hang hốc đá ven bờ suối có 
nước chảy trong rừng thứ sinh và nguyên sinh. Hoạt động vào ban đêm, bám trên tảng 
đá ven suối gần mặt nước, hoặc ngâm mình giữa vũng nước thò đầu lên, một số ở cửa 
hang để kiếm ăn. 

Chàng mẫu sơn (Hylarana maosonensis): Sống ở ven bờ suối có nước trong rừng, nơi 
bờ bụi rậm rạp dưới các tán cây. Hoạt động đêm, thường bám trên tảng đá, lá cây, cành 
cây nhỏ ven bờ suối để kiếm ăn. 

Ếch mõm (Odorrana nasica): Sống ở ven bờ suối có nước chảy trong rừng sâu, tập 
trung nhiều ở đầu nguồn có nhiều đá to. Hoạt động đêm, thường bám trên các tảng đá 
to, cành cây ven suối có nước chảy róc rách để kiếm ăn. 

Ếch suối (Hylarana nigrovittata): Sống ở khe nhỏ dưới các tảng đá, gốc cây ven bờ 
sông, suối, vũng nước đọng trong rừng nguyên sinh và thứ sinh. Hoạt động vào đêm, 
thường gặp nhiều lúc chập choạng tối. Chúng bám trên bãi bồi, các tảng đá nhỏ gần mặt 
nước để kiếm ăn. 

3.2. Thành phần thức ăn của một số loài lưỡng cư 

Tiến hành phân tích 47 dạ dày của 5 loài: Limnonectes kuhlli, Quasipaa verrucospinosa, 
Hylarana maosonensis, Odorana nasica và Hylarana nigrovittata đã thu được một số 
kết quả: 
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a. Số dạ dày phân tích thức ăn 

Bảng 1. Số dạ dày phân tích thức ăn 

 Loài 

Dạ dày 

Limnonectes 
kuhlli 

Quasipaa 
verrucospinosa

Hylarana 

maosonensis 

Odorrana 

nasica 

Hylarana 
nigrovittata 

Có thức ăn 6 (85,71%) 9 (90%) 2 (28,57%) 5 (62,5%) 10(66,67%) 

Không có 
thức ăn 

1 (14,29%) 1 (10%) 5 (71,43%) 3 (37,5%) 5 (33,33%) 

Tổng số 7 (100%) 10 (100%) 7 (100%) 8 (100%) 15 (100%) 

Theo bảng 1 cho thấy:  

Số lượng dạ dày chứa thức ăn xắp xếp theo thứ tự: Ếch gai sần nhiều nhất, 9/10 dạ dày 
(chiếm 90% tổng số dạ dày phân tích của ếch gai); tiếp theo Ếch trơn có 6/7 dạ dày 
(85,71%); Ếch suối có 10/15 dạ dày (66,67%); Ếch mõm có 5/8 dạ dày (62,5 %) và số 
dạ dày chứa thức ăn ít nhất là Chàng mẫu sơn chiếm có 2/7 dạ dày (28,57%). 

b. Thành phần thức ăn 

Bảng 2. Thành phần thức ăn của một số loài LC ở KBTTN Xuân Liên 

TT 
Loại thức ăn 

Ếch 
trơn 

Ếch 
gai 
sần 

Chàng 
mẫu 
sơn 

Ếch 
mõm 

Ếch 
suối Tên khoa học Tên Việt Nam 

 ANNELIDA Ngành giun đốt       

 I. Oligochaeta Lớp giun ít tơ      

1 Pheretima 
plumatomusculata 

Giun lá 
 +    

 ARTHROPODA Ngành chân khớp      

 Chelicerata Phân ngành có kìm      

 II. Arachnida Lớp hình nhện      

2 Opilliones Bộ chân dài +     

3 Aranei Bộ nhện +   +  

 Branchiata Phân ngành có mang      

 III. Crustacea Lớp giáp xác      

4  Giáp xác  +    

 Tracheata Phân ngành có ống khí      

 IV. Myriapoda Lớp nhiều chân      

5 Polydesmoidea Nhóm cuốn chiếu mai  +    

6 Scolopendromorpha Nhóm rết  ++   + 
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 VI. Insecta Lớp sâu bọ      

 Entognatha Phân lớp sâu bọ hàm ẩn      

7 Diplura Bộ hai đuôi  +    

 Ectogatha Phân lớp sâu bọ hàm lộ      

8 Ephemeroptera Bộ Phù du  +++    

9 Odonata Bộ Chuồn chuồn  +    

10 Blattoptera Bộ Gián + +++ + + + 

11 Orthoptera Bộ Cánh thẳng ++ +  ++ +++ 

12 Dermaptera Bộ Cánh da  +    

13 Hemiptera Bộ Cánh nửa + +   + 

14 Coleoptera Bộ Cánh cứng +++ ++ +  + 

15 Lepidoptera Bộ Cánh phấn  +   ++ 

16 Hymenoptera Bộ Cánh màng  +++++ +   ++++ 

17 Diptera Bộ hai cánh     ++ 

18 Trichoptera Bộ cánh lông  ++    

19  Côn trùng khác + ++  + ++ 

20  Thực vật  + ++ + +  

Tổng số 20 loại thức ăn (100%) 
9 

(45%)
17 

(85%)
3  

(15%) 
5 

(25%) 
9 

(45%)  

Ghi chú: Mỗi dấu “+” tương ứng với 1 dạ dày chứa thức ăn. 
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Biểu đồ 1. Tỷ lệ % thành phần thức ăn của năm loài LC ở KBTTN Xuân Liên 
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Biểu đồ 2. Thành phần thức ăn là sâu bọ của năm loài LC ở KBTTN Xuân Liên 

 

Qua bảng 2, biểu đồ 1 và 2 cho thấy:  

Ếch trơn: ăn 9 loại thức ăn (chiếm 45% số loại thức ăn của cả 5 loài). Trong đó ngành 
Chân khớp có 8 loại (lớp Sâu bọ có 6 loại gồm các bộ: Cánh màng Hymenoptera, Cánh 
cứng Coleoptera, Cánh thẳng Orthoptera, Gián Blattoptera, Cánh nửa Hemiptera và 
Côn trùng khác; lớp Hình nhện có 2 loại gồm các bộ: Chân dài Opilliones, Nhện 
Aranei) và thực vật.  

Về đa dạng các nhóm thức ăn có trong dạ dày: bộ Cánh màng có ở 5 dạ dày (chiếm 
83,3% số dạ dày chứa thức ăn của Ếch trơn), bộ Cánh cứng có ở 3 dạ dày (50%), bộ 
Cánh thẳng có ở 2 dạ dày (33,3%), các bộ Gián, Cánh nửa, Nhện, Côn trùng khác và 
thực vật có ở 1 dạ dày (16%).  

Ếch gai sần: ăn 17 loại thức ăn (chiếm 85% số loại thức ăn của cả 5 loài). Trong đó 
thức ăn ngành Chân khớp có 15 loại (lớp Sâu bọ có 12 loại gồm các bộ: Bộ hai đuôi - 
Diplura, Bộ Phù du - Ephemeroptera, Bộ Chuồn chuồn - Odonata, Bộ Gián - 
Blattoptera,   Bộ Cánh thẳng - Orthoptera, Bộ Cánh da - Dermaptera, Bộ Cánh nửa - 
Hemiptera, Bộ Cánh cứng - Coleoptera, Bộ Cánh phấn - Lepidoptera, Bộ Cánh màng - 
Hymenoptera, Bộ cánh lông - Trichoptera; lớp Nhiều chân có 2 loại bao gồm: Nhóm 
cuốn chiếu mai - Polydesmoidea và Nhóm rết - Scolopendromorpha; lớp Giáp xác có 1 
loại), ngành Giun đốt và thực vật có 1 loại.  

Về đa dạng thành phần thức ăn trong dạ dày của Ếch gai sần: gặp bộ Phù du và Gián ở 3 
dạ dày (chiếm 33,3% số dạ dày chứa thức ăn của Ếch gai); bộ Cánh cứng, Cánh lông, 
Côn trùng khác, Rết và thực vật gặp ở 2 dạ dày (22,2%). Các bộ Cánh thẳng, Cánh da, 
Cánh nửa, Cánh màng, Hai đuôi, Cánh phấn, Chuồn chuồn; Giun lá, Cuốn chiếu mai, 
Giáp xác gặp ở 1 dạ dày (11,1%).  
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Ếch suối: ăn 9 loại (chiếm 45% số loại thức ăn của cả 5 loài) đều thuộc ngành Chân 
khớp. Trong đó lớp Sâu bọ có 8 loại, gồm Bộ Gián Blattoptera, Bộ Cánh thẳng 
Orthoptera, Bộ Cánh nửa Hemiptera, Bộ Cánh cứng Coleoptera, Bộ Cánh phấn 
Lepidoptera, Bộ Cánh màng Hymenoptera, Bộ hai cánh Diptera, Côn trùng khác và 1 
loại thuộc lớp Nhiều chân là Nhóm rết Scolopendromorpha.  

Trong tổng số dạ dày chứa thức ăn của Ếch suối gặp bộ Cánh màng ở 4 dạ dày (chiếm 
40% số dạ dày chứa thức ăn của Ếch suối); tiếp theo bộ Cánh thẳng gặp ở 3 dạ dày 
(30%); bộ Cánh phấn, Hai cánh và côn trùng khác gặp ở 2 dạ dày (20%); các bộ Gián, 
Cánh nửa, Cánh cứng và nhóm Rết gặp ở 1 dạ dày (10%).  

Ếch mõm: gồm 5 loại thức ăn (chiếm 25% số loại thức ăn của cả 5 loài), gồm bộ Gián - 
Blattoptera, bộ Cánh thẳng - Orthoptera và Côn trùng khác (lớp Sâu bọ), bộ Nhện - 
Aranei (lớp Hình nhện) và thực vật. Trong tổng số dạ dày chứa thức ăn của Ếch mõm, 
bộ Cánh thẳng gặp ở 2 dạ dày (chiếm 40% số dạ dày chứa thức ăn của Ếch mõm); bộ 
Nhện, bộ Gián, thực vật gặp ở 1 dạ dày(20%).  

Chàng mẫu sơn: ăn 3 loại thức ăn (chiếm 15% số loại thức ăn của cả 5 loài), gồm bộ 
Gián - Blattoptera, bộ Cánh cứng - Coleoptera (ngành Chân khớp) và thực vật.  

Nhận xét chung:  

Thành phần thức ăn của các loài trên xếp theo thứ thứ tự: Ếch gai sần ăn nhiều nhất, 17 
loại (chiếm 85% số loại thức ăn của cả 5 loài); Ếch trơn và Ếch suối ăn 9 loại (45%); 
Ếch mõm ăn 5 loại (25%) và thấp nhất là Chàng mẫu sơn có 3 loại (15%).  

Cả năm loài đều sử dụng thức ăn là các nhóm động vật thuộc lớp Sâu bọ nhiều nhất, 
như vậy có thể sâu bọ là  thức ăn được ưa thích của cả 5 loài. Trong đó, Ếch gai sần sử 
dụng nhiều nhất với 12 loại, Ếch suối sử dụng 8 loại, Ếch trơn sử dụng 6 loại, Ếch mõm 
sử dụng 3 loại và thấp nhất là Chàng mẫu sơn sử dụng 2 loại. 

Qua bảng 2 cũng cho thấy cả 5 loài đều sử dụng bộ Gián làm thức ăn; Ếch trơn, Ếch gai 
sần, Ếch suối và Ếch mõm đều sử dụng thức ăn thuộc bộ Cánh thẳng; Ếch trơn, Ếch gai 
sần, Ếch suối và Chàng mẫu sơn đều sử dụng thức ăn thuộc bộ Cánh cứng. 

Xét về khía cạch thành phần thức ăn xuất hiện ở các dạ dày ta thấy: Ếch trơn ăn nhiều ở 
bộ Cánh màng và Cánh cứng; Ếch gai ăn nhiều ở bộ Phù du và Bộ gián; Ếch suối ăn 
nhiều ở bộ Cánh màng và Cánh thẳng; Ếch mõm ăn nhiều ở bộ Cánh thẳng.  

Trong thành phần thức ăn của Ếch trơn, Ếch gai sần và Ếch suối ngoài nhóm ở cạn còn 
có nhóm côn trùng bơi trên mặt nước thuộc bộ Cánh nửa. Trong thành phần thức ăn của 
Ếch gai sần gặp cả nhóm sống ở nước là Giáp xác và côn trùng thuộc bộ Cánh lông, một 
điều khác so với 4 loài còn lại là Ếch gai sần còn ăn cả giun lá (Pheretima 
plumatomuscula) đây là một đại diện của Lớp giun ít tơ. 
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4. KẾT LUẬN 

Ếch gai sần có phổ thức ăn rộng nhất, 17 loại (chiếm 85%); tiếp đó là các loài có phổ 
thức ăn hẹp hơn: Ếch trơn và Ếch suối ăn 9 loại (45%), Ếch mõm ăn 5 loại (25%); thấp 
nhất là Chàng mẫu sơn có 3 loại (15%). 

Thức ăn ưa thích của 5 loài lưỡng cư là lớp Sâu bọ, trong đó Ếch gai sần sử dụng nhiều 
nhất với 12 loại.  

Ếch trơn ăn nhiều ở bộ Cánh màng và Cánh cứng; Ếch gai ăn nhiều ở bộ Phù du và Bộ 
gián; Ếch suối ăn nhiều ở bộ Cánh màng và Cánh thẳng; Ếch mõm ăn nhiều ở bộ Cánh 
thẳng.  
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SOME DATA ON THE  FOOD COMPOSITION OF AMPHIBIANS IN XUAN 
LIEN NATURE RESERVE AREA, THANH HOA PROVINCE 

Pham Van Anh et al.  

SUMMARY 

Xuan Lien Nature Reserve Area was to form in 2000, with area 27.236ha, in Thuong 
Xuan suburban district, Thanh Hoa province. The surveys of Amphibians were carried 
out from 2007 to 2008 in Xuan Lien Nature Reserve Area. It was recorded 35 species 
belonging to 16 genus, 5 families, 1 order.  

In addition, we studied some the characteristics ecology and food components of five 
species amphibians, that is: Quasipaa verrucospinosa; Limnonectes kuhlli; Hylarana 
maosonensis; Odorana nasica and Hylarana nigrovittata. Quasipaa verrucospinosa eat 
the most variety of foods with 17 types; Limnonectes kuhlli and Hylarana nigrovittata 
eat 9 types; Odorrana nasica  eat 5 types and Hylarana maosonensis eat 3 types. Food 
preferred of five species is insects, insede Quasipaa verrucospinosa use the most with 
12 types. 

Limnonectes kuhlli eat many Hymenoptera and Coleoptera; Quasipaa verrucospinosa 
eat many Ephemeroptera and Blattoptera; Hylarana nigrovittata eat many 
Hymenoptera and Orthoptera; Odorana nasica  eat many Orthoptera. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 17/10/2102; sửa xong ngày 22/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Ông Vĩnh An 
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LẦN ĐẦU TIÊN GHI NHẬN HAI LOÀI ẾCH NHÁI Nanorana aenea 
(Smith, 1922) VÀ Gracixalus quangi Rowley, Dau, Nguyen, Cao & Nguyen, 

2011 (AMPHIBIA: ANURA) Ở TỈNH SƠN LA 

PHẠM VĂN ANH, NGUYỄN VĂN TÂN 

Trường đại học Tây Bắc 

NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN 

Trường đại học Sư phạm Hà Nội 

NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG 

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 

1. MỞ ĐẦU 

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Copia được thành lập theo quyết định số 3440/QĐ-
UB ngày 11/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La với tổng diện tích là 11.996 ha, 
nằm trên địa bàn các xã Co Mạ, Long Hẹ và Chiềng Bôm thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh 
Sơn La. Theo Nguyễn Khanh Vân và nnk (2000) thì KBTTN Copia nằm trong vùng khí 
hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh, mùa hè mưa, thời kỳ khô kéo dài 4-5 tháng, 
lượng mưa bình quân năm khoảng 1500 mm, nhiệt độ trung bình năm là 21oC. Theo báo 
cáo của Lê Trần Chấn và nnk (2012) thì thảm thực vật rừng ở KBTTN Copia khá đa 
dạng về thành phần loài và chất lượng rừng còn tương đối tốt với 492 loài thực vật bậc 
cao đã ghi nhận trong khu vực.Về bò sát và ếch nhái, nghiên cứu của Nguyễn Văn Sáng 
và Lê Nguyên Ngật (trong Lê Xuân Huệ và nnk, 2009) và Nguyễn Văn Sáng (trong Lê 
Trần Chấn và nnk, 2012) đã thống kê được 36 loài bò sát và 22 loài ếch nhái ở KBTTN 
Copia.  

Trong các chuyến khảo sát về đa dạng sinh học gần đây tại KBTTN này, chúng tôi đã 
thu thập được mẫu vật của hai loài ếch nhái hiếm gặp là Ếch đồi-chang Nanorana aenea 
(Smith, 1922) và Nhái cây quang Gracixalus quangi Rowley, Dau, Nguyen, Cao & 
Nguyen, 2011. Đây là lần đầu tiên hai loài ếch nhái kể trên được ghi nhận ở KBTTN 
Copia cũng như ở tỉnh Sơn La. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Khảo sát thực địa được thực hiện ở ba xã Chiềng Bôm, Co Mạ và Long Hẹ trên địa bàn 
KBTTN Copia trong tháng 10 năm 2012. Thời gian thu thập mẫu vật chủ yếu vào ban 
đêm (từ 18h:00 đến 24h:00). Mẫu vật ếch nhái chủ yếu thu thập bằng tay và đựng trong 
các túi nilon hoặc túi vải cỡ nhỏ. Mẫu vật sau khi chụp ảnh được gây mê, đeo nhãn và 
định hình trong cồn 80% trong vòng 10-20 tiếng, sau đó chuyển sang ngâm bảo quản 
trong cồn 70%. 

Các chỉ số đo với độ chính xác đến 0,1 mm bao gồm: SVL: Dài thân (đo từ mút mõm 
đến lỗ huyệt), HL: Dài đầu (đo từ mút mõm đến góc sau xương hàm), HW: Rộng đầu 
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(chiều rộng lớn nhất của đầu), SL: Dài mõm (từ mút mõm đến góc trước ở mắt), IN: 
Khoảng cách gian mũi, NS: khoảng cách từ mút mõm đến lỗ mũi, EN: Khoảng cách từ 
góc trước ổ mắt đến lỗ mũi, EYE: Đường kính ổ mắt theo chiều ngang, UEW: Chiều 
rộng mi mắt trên, IOD: khoảng cách gian ổ mắt (đo khoảng cách ngắn nhất giữa hai ổ 
mắt), TYD: Đường kính màng nhĩ, TYE: khoảng cách giữa rìa trước màng nhĩ và góc 
sau ổ mắt, FLL: Dài cánh tay (đo từ nách đến khuỷu tay), HAL: Dài bàn tay (đo từ 
khuỷu tay đến mút ngón tay III), FL: Dài đùi (đo từ lỗ huyệt đến đầu gối), TBL: Dài 
ống chân (đo từ đầu gối đến gót chân), TBW: Rộng ống chân, PL: Dài bàn chân (đo từ 
gót chân đến mút ngón chân IV); đối với nhóm ếch cây: fd1-4: chiều rộng đĩa bám ngón 
tay I-IV, td1-5: chiều rộng đĩa bám ngón chân 1-5. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Dựa vào kết quả phân tích mẫu vật, chúng tôi mô tả đặc điểm hình thái hai loài ếch nhái 
Nanorana aenea và Gracixalus quangi thu được ở KBTTN Copia, tỉnh Sơn La như 
dưới đây. 

1. Ếch đồi-chang Nanorana aenae (Smith, 1922) 

Rana aenea M. A. Smith, 1922, Jour. Nat. Hist. Soc. Siam, Bangkok, 4(4): 210. 

Rana fansipani R. Bourret, 1939, Bull. Gén. Instr. Publ., Hanoi, 6: 31. 

Tên khác: Chàng phan-xi-păng. 

Mẫu vật nghiên cứu: 4 mẫu đực (PVA.E29-E30, E32-E33) và 1 mẫu cái (PVA.E31) thu 
ngày 12/10/2012 trong rừng gần bản Hua Ty; 1 mẫu đực (PVA.E34) và 1 mẫu cái khác 
(PVA.E35) thu ngày 13/10/2012 trong rừng gần bản Hua Lương, thuộc xã Co Mạ, 
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Các mẫu trên đều do Phạm Văn Anh và Nguyễn Văn 
Tân thu thập. 

Đặc điểm nhận dạng: các mẫu vật thu được ở KBTTN Copia có đặc điểm nhận dạng 
phù hợp với mô tả của Smith (1922), Bourret (1939) và Dubois & Ohler (2005).  

Kích cỡ: dài thân SVL con đực trưởng thành 59,4−68,5 (n = 3), con cái trưởng thành 
58,6 mm (n = 1); đầu rộng hơn dài (HW 24−27 mm, HL 20,5−25,1 mm); mút mõm 
tròn, hơi nhô về phía trước, chiều dài mũi (SL 9−10,9 mm) lớn hơn đường kính ngang ổ 
mắt (EYE 7−8 mm); lỗ mũi có màng da che ở phía trước, nằm gần ổ mắt hơn so với mút 
mõm (NS 4,1−5,5 mm, EN 3,5−4,1 mm); khoảng cách gian ổ mắt hẹp hơn so với chiều 
rộng mí mắt trên (IOD 4,1−4,8 mm, UEW 4,1−5,6 mm); con ngươi dọc; màng nhĩ tròn, 
không thật rõ ràng, đường kính màng nhĩ (TYD  2,7−3,6 mm); có răng là mía cạnh lỗ 
mũi trong; lưỡi phát triển, có khía ở phía sau; gờ da phía trên màng nhĩ nổi rõ, chạy từ 
sau mắt về phía chi trước; các số đo chi tiết mẫu vật xem Bảng 1.  

Chi trước to, ngắn (FLL 10,5-14,7 mm); dài bàn tay (HAL 21,7-29 mm), tương quan 
chiều dài giữa các ngón: II<IV≤ I<III; mút ngón tay hơi phình to, tròn, không có đĩa 
bám; tay không có màng bơi; chai dưới khớp ngón tay rõ; chai ngón tay cái phát triển. 
Con đực có gai sinh dục ở chai ngón cái, rìa trong các ngón tay. 
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Chi sau: dài đùi (FL 35-39,5 mm); dài ống chân (TBL 38,5-46,5 mm) gấp khoảng hơn 4 
lần rộng ống chân (TBW 9,5-12,1 mm); dài bàn chân (PL 48,8-59 mm); tương quan 
chiều dài các ngón chân I<II<V<III<IV; màng bơi khá phát triển, khoảng ¾ chiều dài 
ngón chân; riềm da phía ngoài ngón V phát triển; chai dưới khớp ngón chân rõ; bàn 
chân chỉ có chai bên trong. 

Da mặt trên đầu và lưng nhẵn; sườn có một số gờ da mờ hoặc các nốt sần nhỏ; gờ da 
lưng sườn nhỏ chạy từ sau mắt về phía bẹn; mặt trên đùi nhẵn, có một số gờ da nhỏ; da 
mặt bụng và dưới các chi nhẵn; con đực có gai ngực và gai sinh dục ở các ngón tay.  

Màu sắc: mẫu vật sống có màu xám nâu ở phía trên đầu và lưng; có một vệt sẫm màu 
ngang phía sau ổ mắt; đôi khi có một vạch sẫm màu hình chữ V ngược ở giữa lưng; có 
sọc màu nâu sẫm chạy từ mũi về phía trước ổ mắt và từ phía sau mắt, qua màng nhĩ về 
phía chi trước; môi trên có màu sẫm hơn; phần trên sườn sẫm hơn so với phần dưới, có 
một số đốm màu đen; phần trên các chi màu nâu với các sọc ngang, sẫm màu; ngực, 
bụng và mặt dưới chi đồng màu kem; màng bơi màu nâu nhạt.  

Đặc điểm phân biệt giới tính: con đực lớn hơn con cái (trung bình SVL con đực 64,2 
mm, con cái 58,6 mm); vào mùa sinh sản các cá thể đực có gai sinh dục màu đen ở gốc 
ngón I, rìa ngón tay I-III, dưới cằm và vùng họng; gai ngực lớn, có từ 17-19 gai xếp 
thành hai vùng tách biệt nhau; không có túi kêu (Hình 1).  

Một số đặc điểm sinh thái học: mẫu vật của loài Nanorana aenea được thu vào ban 
đêm, ở các suối nhỏ hoặc khu vực ven bờ trong rừng thường xanh gồm cây gỗ vừa và 
nhỏ xen cây bụi: 3 mẫu phát hiện ven suối dưới lớp thảm mục, 1 mẫu thu trên đường 
mòn trong rừng cách suối khoảng 100 m và 3 mẫu thu ở lòng suối đá (Hình 3). 

Phân bố: ở Việt Nam loài ếch này khá hiếm gặp, mới chỉ được ghi nhận ở Lào Cai và 
Nghệ An (Nguyen et al., 2009). Đây là lần đầu tiên loài này được ghi nhận ở tỉnh Sơn 
La. Trên thế giới loài ếch này được ghi nhận ở Vân Nam (Trung Quốc) và Chiềng Mai 
(Thái Lan) (Nguyen et al., 2009). 

Ghi chú: Dubois & Ohler (2005) đã so sánh mẫu chuẩn của loài Rana aenea Smith, 
1922 thu ở Thái Lan với các mẫu vật của loài Rana fansipani Bourret, 1939 thu ở Việt 
Nam và Trung Quốc và kết luận chúng là cùng một loài. 

Bảng 1. Số đo (mm) mẫu vật của loài Nannorana aenea thu ở KBTTN Copia 

Số đo 

(mm) 

PVA 

E29 

(sM) 

PVA 

E30 

(sM) 

PVA 

E32 

(M) 

PVA 

E33 

(M) 

PVA 

E34 

(M) 

Min-Max

(n = 3 đực)

TB ± mx 

(n = 3 đực) 

PVA 

E31 

(sF) 

PVA 

E35 

(F) 

SVL 36,1 36,9 64,8 68,5 59,4 59,4-68,5 64,2±4,58 34,3 58,6 

HW 16,4 15,4 27 26,3 24,4 24,4-27 25,9±1,35 14,5 24 

HL 14 13,8 24,9 25,1 24 24-25,1 24,7±0.59 12,5 20,5 

SL 6,1 6,5 10,1 10,9 9 9-10,9 10±0.95 5,8 9 
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IN 4,6 4,7 7,7 7,6 6,8 6,8-7,7 7,4±0,49 4,6 6,6 

NS 3,3 3,5 5,1 5,5 4,6 4,6-5,5 5,1±0,45 2,9 4,1 

EN 3 3,3 4 4,1 4 4-4,1 4,0±0,06 2,4 3,5 

EYE 5,5 5,1 7 8 7,4 7-8 7,5±0,50 4,8 7,5 

UEW 3 3,8 5,1 5,6 4,8 4,8-5,6 5,2±0,40 3 4,1 

IOD 3 3,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8±0 3,6 4,1 

TYD 2,2 2,1 3,6 2,9 2,7 2,7-3,6 3,1±0,47 2 3,6 

TYE 2,2 3 3,3 3,5 3,1 3,1-3,5 3,3±0,2 2,2 2,6 

FLL 7 8,1 14,3 14,7 13,6 13,6-14,7 14,2±0,56 6,8 10,5 

HAL 14,5 16,8 28,4 29 22 22-29 26,5±3,88 14,3 21,7 

FL 20,8 21,5 36,2 39,5 36,3 36,2-39,5 37,3±1,88 18,4 35 

TBL 23,8 25,8 41 46,5 40 40-46,5 42,5±3,5 21,4 38,5 

TBW 4,6 5,5 10,5 12,1 9,8 9,8-12,1 10,8±1,18 4,5 9,5 

PL 30,5 34,2 54,5 59 49 49-59 54,2±5,01 28,6 48,8 

Ghi chú: M = cá thể đực, sM = cá thể đực chưa trưởng thành, F = cá thể cái, sF = cá thể cái 
chưa trưởng thành, Min = giá trị tối thiểu, Max = giá trị tối đa, TB = giá trị trung bình, mx = độ 
lệch chuẩn.  

 

2. Nhái cây quang Gracixalus quangi Rowley, Dau, Nguyen, Cao & Nguyen, 2011 

Gracixalus quangi J. J. L. Rowley, V. Q. Dau, T. T. Nguyen, T. T. Cao & S. V. 
Nguyen, 2011, Zootaxa, 3125: 24. 

Mẫu vật nghiên cứu: PVA E.23, con cái trưởng thành, do Phạm Văn Anh và Nguyễn 
Văn Tân thu vào ngày 13/10/2012, ở khu vực rừng gần bản Hua Ty, xã Co Mạ, huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Hình 2). 

Đặc điểm nhận dạng: mẫu vật thu được ở KBT Copia có đặc điểm hình thái phù hợp với 
mô tả của Rowley et al. (2011). 

Kích cỡ: dài thân SVL 30,3 mm; đầu dài hơn rộng (HL 12,1 mm, HW 10,5 mm); mút 
mõm nhọn (SL 2,4 mm); lỗ mũi nằm gần mút mõm hơn so với ổ mắt (NS 1,9 mm, EN 
2,5 mm); khoảng cách gian ổ mắt (IOD 4 mm) lớn hơn so với chiều rộng mí mắt trên 
(UEW 2,9 mm); đường kính ổ mắt (EYE 5,6 mm) gấp hơn 2 lần chiều dài mũi; con 
ngươi dọc; màng nhĩ rõ ràng, đường kính màng nhĩ (TYD 1,9 mm); không có răng lá 
mía; lưỡi chẻ đôi ở phía sau; gờ da phía trên màng nhĩ rõ. 
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Chi trước mảnh và ngắn (FLL 6,6 mm); dài bàn tay (HAL 12 mm), tương quan chiều 
dài giữa các ngón: I<II<IV<III; mút các ngón có đĩa bám phình to (fd1-4 tương ứng là 
0,9; 1; 1,2; 1,1 mm), đầu các đĩa có rãnh ngang; tay không có màng bơi. 

Chi sau: dài đùi (FL 15,3 mm); dài ống chân (TBL 16,5 mm) gấp 5,7 lần chiều rộng 
(TBW 2,9 mm); dài bàn chân (PL 20,6 mm); tương quan chiều dài các ngón chân 
I<II<III<V<IV; mút các ngón có đĩa bám phát triển (td1-5 tương ứng là 0,6; 0,7; 0,9; 
0,9; 1 mm), nhỏ hơn đĩa bám ở ngón tay; màng bơi khá phát triển, khoảng ¾ chiều dài 
ngón chân; riềm da phía ngoài ngón V phát triển; chai dưới các khớp ngón tay rõ ràng, 
tròn; có chai bàn chân phía trong, không có chai bàn chân phía ngoài. 

Da trên đầu, lưng, mặt trên các chi hơi xù xì, mí mắt trên có những nốt sần rất nhỏ; hai 
bên sườn nhẵn; cằm và họng nhẵn; bụng hơi ráp; mặt dưới các chi nhẵn. 

Màu sắc: mẫu vật khi còn sống có mặt trên đầu và lưng xám nâu; phía sau ổ mắt sẫm 
màu hơn, tạo thành sọc ngang mắt, có một vệt hình chữ X màu nâu nhạt ở lưng; có một 
sọc đen chạy từ mũi đến mắt và từ sau ổ mắt qua màng nhĩ về phía vai; phần trước má 
và môi trên nâu sẫm, phần trên của sườn, vùng bẹn và phía trước đùi có những đốm 
đen; phần sau mắt và sườn màu trắng xanh với những chấm nâu sẫm; phần bẹn và phía 
trước đùi màu vàng cam; mặt trên cánh tay và đùi có những vằn ngang, sẫm màu nhưng 
không rõ. Dưới cằm, họng và bụng màu vàng chanh; mặt dưới các chi màu xanh lá cây; 
màng bơi màu đen.  

Một số đặc điểm sinh thái học: mẫu vật duy nhất của loài Nhái cây quang được thu vào 
khoảng 19:00 ở trên lá cây, cách mặt đất khoảng 1,5 m ở gần suối nhỏ (cách suối 
khoảng 2 m). Sinh cảnh chính ven bờ suối là cây gỗ vừa và nhỏ xen cây bụi và dương xỉ 
(Hình 3).  

Phân bố: loài nhái cây quang mới được Rowley et al. công bố năm 2011 với bộ mẫu 
chuẩn thu ở KBTTN Pù Hoạt (Nghệ An). Đây là lần đầu tiên loài này được ghi nhận ở 
Sơn La. Ghi nhận mới cách địa điểm thu mẫu chuẩn khoảng 150 km về phía Bắc. 

----------------------------------------------------- 

Ghi chú: Xem ảnh minh hoạ ở phần phụ lục. 
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FIRST RECORDS OF Nanorana aenea (Smith, 1922) AND Gracixalus quangi 
Rowley, Dau, Nguyen, Cao & Nguyen, 2011 (AMPHIBIA: ANURA) FROM SON 

LA PROVINCE 

Pham Van Anh et al. 

SUMMARY 

We herein record two rare species of amphibians, namely Nanorana aenea and 
Gracixalus quangi, for the first time from Son La Province. Seven specimens of N. 
aenae and a single specimen of G. quangi were collected in the evergreen forest of the 
Copia Nature Reserve, Thuan Chau District in October 2012. Moreover, we provide 
additional data of morphology and natural history of afore mentioned species. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 28/10/2012; sửa xong ngày 10/11/2012. 

Người nhận xét: GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh. 

 



HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT Ở VIỆT NAM, LẦN THỨ 2 

 44

INTRASPECIFIC VARIATION IN ACOUSTIC FEATURES AMONG 
POPULATIONS OF THE ASIAN COMMON TOAD, Duttaphrynus 
melanostictus (ANURA: BUFONIDAE) IN CENTRAL VIETNAM 

NGO VAN BINH 

National Cheng Kung University, Taiwan 

NGUYEN THI XUYEN 

Huong Lam High School, A Luoi District, Vietnam 

1. INTRODUCTION 

Many previous studies on the Asian Common Toad, Duttaphrynus melanostictus 
(formerly Bufo melanostictus), have indicated that the scientific name of this species has 
been changed many bouts (approximately 22 synonyms; Frost 2011). However, we 
follow Frost et al. (2006) to use the scientific name Duttaphrynus melanostictus 
(Schneider 1799) for this species. D. melanostictus represents the only species of its 
genus in Vietnam and is distributed throughout the entire country in different altitudes, 
temperature, and humidity (Nguyen et al. 2005). Elsewhere, D. melanostictus is a 
widespread species in South Asia. It was found in southwestern and southern China, 
including Taiwan and Hainan Islands, throughout southern Asia from northern Pakistan, 
Nepal, and Bangladesh through India to Sri Lanka, Andaman Islands, Maldives, and 
Malaya, Sumatra, Java, Borneo, and Bali (Shieh 1993). The species inhabits open areas, 
villages, towns, and only seen occasionally in primary forest, up to 2000 m a.s.l. 
elevation in some places, it is also introduced onto Sulawesi and Papua New Guinea 
(Frost et al. 2006; Pratihar and Kundu 2010; Frost 2011). According to Pratihar and 
Kundu (2010), the species grows to almost 20 cm long of snout-vent length (SVL), and 
the species can hibernate in mud holes in the winter season. 

Several previous studies have suggested that considerable geographic variation in the 
mate recognition signals of anuran species, and a number of processes have been 
determined that select for such variation among populations (Villet 1995). For example, 
sexual selection (Gerhardt 1994), variation in the transmission environment (Ryan et al. 
1990), differences in environmental conditions (Castellano et al. 2000), and pleiotropic 
changes with geographic variation in body size (Ryan and Wilczynski 1991) have all 
been recognized as factors that could contribute to the evolution of signal variability 
among populations. However, according to Paterson (1985) suggested that a mate 
recognition system should promote conspecific recognition and fertilization. Mutual 
recognition should lead to strong stabilizing selection on the mate recognition cues 
between conspecific individuals because the most efficient signals of the advertisement 
calls will correspond with the mean receiver category, and vice versa (Paterson 1978; 
Butlin 1995). Thus, it will be enjoyable to examine intraspecific variation in the 
acoustic features of advertisement calls among populations and among-population 
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divergence in the advertisement call structure of D. melanostictus living in a tropical 
area. 

The evidence of previous studies also showed that the acoustic features of the calls play 
a key role in the mating system of the most of anuran species, both in attraction of 
conspecific females and repelling intruding males (Duellman and Trueb 1994; Well 
2007), and announcement of territory ownership to males of the same or a different 
species (Littlejohn 1977; Wells 1977). On the other hand, females preferred conspecific 
advertisement calls in most anuran species have been studied (Gerhardt 1994; Ryan 
2009). Based on the acoustic features of advertisement calls including call duration, 
dominant frequency, call rate, and pulse rate, which have frequently been used to 
delimit anuran species in the taxonomic studies for complex frog groups (De la Riva et 
al. 1996; Channing et al. 2002; Angulo and Reichle 2008; Padial et al. 2008). 
Concomitantly, the most of anuran species, females use the acoustic signals of 
conspecific males to discriminate between conspecifics and heterospecifics (Blair 1964, 
1968; Wells 2007; Gerhardt and Huber 2002) and to locate mates (Arch et al. 2011). In 
most of the cases studied, differentiation of acoustic features corresponds to that of 
other characters (DNA sequences and karyotype), which permit conclusions for the 
taxonomy that may be exactly drawn (Schneider and Sinsch 2007). Current evidence 
also suggests that advertisement calls vary between and within populations of the same 
species (Ryan et al. 1996; Gergus et al. 1997) and that females prefer some variants to 
others (Ryan and Keddy-Hector 1992). Although useful to delimit species, calling 
variation among anuran species has been studied indicating that there does not 
necessarily have the phylogenetic signals. Therefore, they might not accurately predict 
for relationships of evolutionary process among anuran species (Gerhardt and Doherty 
1988; Cannatella et al. 1998; Wollenberg et al. 2007). 

Most of the studies on D. melanostictus in Vietnam focused on ecology, classification, 
description, morphology, and distribution (Le et al. 2004; Hoang et al. 2007; Hendrix et 
al. 2008), and no data of the acoustic features of the calls and behavioral ecology have 
been published so far. Therefore, in the present study, we describe the advertisement 
calls of D. melanostictus and its acoustic features from three local populations of D. 
melanostictus living in the tropical region of Thua Thien-Hue Province in Central 
Vietnam. This study attempts to document in more detail intraspecific variation of the 
species’s acoustic features between and among different populations, to address the 
effects of temperature, rainfall, and body size (SVL) of caller on the acoustic features of 
advertisement calls. It will be of interest to understand an importantly ecological 
question that whether or not variation in the acoustic features of the calls of D. 
melanostictus are similar among three local populations in the breeding season. In 
addition, we also estimate the coefficients of variation of the acoustic features of adult 
males to quantify within-individual variations (the coefficients of variation of between-
individual, within-individual, and intermediate level of within-individual) and discuss 
the consequences of mate choice based on the acoustic traits of advertisement calls. 
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2. MATERIALS & METHODS 

Call recording.—The advertisement calls of D. melanostictus were obtained from three 
localities in Thua Thien-Hue Province. The recordings were conducted in 2011, 
including three field trips between February and March with 41 recordings, and three 
trips between June and July with 38 recordings. A total of 79 calls was recorded 
successfully in three localities (Fig. 1) with coordinates: (1) A Luoi District 
(16o14’39.50’’N, 107o15’21.31’’E), average elevation of 562 m a.s.l., 27 recordings; (2) 
Quang Dien District (16o30’40.66’’N, 107o32’10.05’’E), average elevation of 3 m a.s.l., 
26 recordings; (3) Nam Dong District (16o09’48.48’’N, 107o43’19.28’’E), average 
elevation of 61 m a.s.l., 26 recordings (Fig. 1). Call recordings were carried out at the 
night at the time of the most intense calling activity (20:00-24:00 hours) in February-
March and June-July of 2011. All calls were recorded by using a solid state recorder 
(Marantz Professional, PMD671, Japan) with memory card and unidirectional Sony 
Microphone (ECM-G7M). Microphones were pointed to the focal male at a distance of 
approximately 100 cm (Marshall and Gerhardt 2010). Recordings were proceeded for 5-
10 min to register both silent periods and at least two entire call sequences of each male. 
After the recordings and behavioral observations, males were captured for measuring 
their snout-vent length (SVL) to the nearest 0.01 mm with a digital caliper and body 
mass was determined with an electronic balance to the nearest 0.01 g. All individuals 
captured for identification or after recording their calls were immediately released once 
finished. We also marked each toad with a combination of visible implant elastomer and 
toe-clipping (Nauwelaerts et al. 2000; Hoffmann et al. 2008) to prevent the repeat of 
recordings, temperature at the recording site was measured to the nearest 0.1oC, and 
humidity (%) with a quick-reading thermometer (Wisewind 0912, Taiwan). 

Acoustic analysis.—The recording memory cards for the calls of toads were digitized on 
Asus computers with Intel® CoreTM i3 by copying and pasting. Acoustic analysis was 
performed with the aid of Avisoft-SASLab Pro software (Version 5.1.13) at a 44.1 kHz 
sampling frequency and 16-bit resolution. The software was set with the spectrogram 
parameters: Hanning window function, 1,024 points Fast Fourier Transformation (FFT), 
frame size 100%, overlap 93.75%, color 0%, color table: gray.pal, and the power 
spectrum (logarithmic) of that call (Ngo et al. 2012). All recordings were checked with 
a random set, the suitable calling recognition settings were adjusted, concurrently, the 
calls were accurately delineated in oscillograms and spectrograms, which the same 
settings were employed for all analyses. Following call detection, oscillograms and 
spectrograms were visually inspected to reject incorrectly measured calls. 

Various acoustic features of the calls of D. melanostictus were measured from the 
different calls of each adult male’s advertisement call. Some important call properties 
belong to essential of frog’s calls (Gerhardt 1987, 1991) were applied to analyze data in 
this study: Call duration (length of time from the beginning to the end of a single call), 
call rate [(the total number of calls - 1)/time from beginning of first call to beginning of 
last call], intercall interval (time from the beginning of one call to the beginning of the 
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next call), intercall duration (time from the end of one call to the beginning of the next 
call), dominant frequency (frequency of maximum energy in the spectrogram), 
frequency modulation (frequency at the end of the call minus that at the beginning of 
the call), pulse number (the number of pulses within calls), pulse rate [(the total number 
of pulses - 1)/time from beginning of first pulse to beginning of last pulse] (Cocroft and 
Ryan 1995; Tárano 2001; Ryan and Rand 2003; Guerra and Ron 2008; Briggs 2010; 
Rodríguez et al. 2010). 

We averaged measurements of each acoustic feature for each individual for 
comparisons of single-note calls between localities. We also calculated the coefficients 
of variation (CV = [SD/mean] x 100%) of the acoustic features of the advertisement call 
of adult males. Average values are included together with between-individual and 
within-individual coefficients of variation (CVbetween and CVwithin) that were calculated 
in order to determine which are ‘‘static’’ and which are ‘‘dynamic’’ (Gerhardt 1991). 
Because the variation coefficients are suitable for comparing the variability of 
behavioral attributes that differ in average values, provided that the data are normally 
distributed to analyze (Schleidt 1974). The distributions of acoustic parameters in 
advertisement calls considered in this study showed common departures from a normal 
distribution. Therefore, we can clearly categorize each acoustic property as static or 
dynamic through the mean coefficients of variation of adult males within a population. 
In fact that air temperature variation concerning to the calls in the tropical environment 
at lowlands, where the recordings were carried out is approximately 24.06 ± 2.96oC. 
Thus, to compare acoustic features among localities, we used means and 95% 
confidence intervals of each call feature were considered in this study. For the 
advertisement calls of toads, the ratio of between-individual coefficient of variation to 
within-individual coefficients of variation (CVbetween/CVwithin) is a measure of relative 
between-male call variability. Therefore, call variables where CVbetween/CVwithin > 1.0 
are more likely to be used in sexual selection, whereas call variables with low values of 
CVbetween are more likely to be used for species recognition (Gerhardt 1991). 

Statistical analysis.—The acoustic parameters and spectral characteristics of the 
advertisement calls of D. melanostictus among three localities were tested by the one-
way analysis of variance (ANOVA). Statistical differences in acoustic features among 
three localities were assessed using the analysis of covariance (ANCOVA) with body 
size (SVL) as a covariate (Zar 1999; Rosner 2010) using SPSS 16.0 software (SPSS 
Inc., Chicago, Illinois, USA) and MINITAB 15.0® software (Minitab Inc., State 
College, USA). We also performed the analysis of variance, ANOVAs and ANCOVAs 
on body mass (BM) with acoustic parameters as the factor to determine whether 
significant among-location. The possible effects of climatic factors on advertisement 
calls were tested with multiple linear regressions between acoustic features and 
temperature (oC) and humidity (%). All statistical analyses of the advertisement calls of 
D. melanostictus are presented as mean ± 1 SD and P < 0.05 was considered to be 
statistically significant in this study. 
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3. RESULTS 

A total of 79 recordings was collected from three locations in Thua Thien-Hue 
Province, Central Vietnam. The size of specimens (SVL and BM), elevation, 
temperature, and humidity at the study sites were measured for different groups: the 
SVL of males 60.3-70.1 mm (mean 64.59 ± 2.73 mm, n = 79), BM 21.6-31.4 g (mean 
24.94 ± 2.06 g, n = 79), elevation 2-589 m a.s.l., (mean 214 ± 253 m, n = 79), air 
temperature 18.5-29.3oC (mean 24.06 ± 2.96oC, n = 79), and humidity 75-100% (mean 
86.84 ± 6.63%, n = 79). We examined using the one-way analysis of variance 
(ANOVA) with LSD Post Hoc Tests for the SVL and BM of males, elevation, 
temperature, and humidity among three locations showed that the BM of males, 
elevation, temperature, and humidity were significant differences (ANOVAs: BM, F2,76 
= 3.65, P = 0.031; elevation, F2,76 = 30152.72, P < 0.0001; temperature, F2,76 = 7.02, P 
= 0.002; humidity, F2,76 = 14.62, P < 0.0001), whereas the SVL of males among three 
locations indicated that there was not significantly different (ANOVA, SVL: F2,76 = 
0.27, P = 0.761), showing equal SVL for adult males released advertisement calls in this 
study. 

The descriptive statistics of call acoustic properties of D. melanostictus are shown in 
Table 1. The populations of D. melanostictus only have a single-note call type (Fig. 2A) 
and advertisement calls are a long train of pulses (Fig. 2A) repeated at regular rate, with 
average dominant frequency 1.397 ± 0.067 kHz (Table 1 and Fig. 3), call duration 30.64 
± 2.119 sec, call rate 2.46 ± 0.733 calls/min, intercall interval 40.18 ± 4.460 sec, 
intercall duration 4.39 ± 0.887 sec, frequency modulation 151.22 ± 54.68 Hz, pulse 
number 159.28 ± 61.63 pulses, and pulse rate 12.79 ± 0.626 pulses/sec. Each pulse (Fig. 
2A) is composed by 5-8 sub-pulses (Fig. 2B), all of similar duration, with the exception 
of the last sub-pulse, which is longer (Fig. 2B). The one-way analyses of variance 
(ANOVA) with LSD Post Hoc tests showed statistically significant differences among 
localities in call duration (F2,76 = 39.86, P < 0.0001), number of pulses (F2,76 = 13.11, P 
< 0.0001), intercall duration (F2,76 = 72.73, P < 0.0001), pulse rate (F2,76 = 5.71, P = 
0.005), intercall interval (F2,76 = 4.43, P = 0.015), frequency modulation (F2,76 = 4.22, P 
= 0.018), and call rate (F2,76 = 3.81, P = 0.027), whereas dominant frequency was not 
significantly different (ANOVA, F2,76 = 0.01, P = 0.991) among populations (Fig. 3). 

Dominant frequency (mean CV = 4.78%), pulse rate (mean CV = 4.89%), and call 
duration (mean CV = 4.88%) were the most stereotyped properties; whereas the number 
of pulses (mean CV = 38.69%), call rate (mean CV = 29.83%), and frequency 
modulation (mean CV = 36.16%) were highly variable within individuals. Intercall 
interval (mean CV = 11.11%) and intercall duration (mean CV = 11.86%) exhibited an 
intermediate level of within-individual variation. According to the criteria of Gerhardt 
(1991) that dominant frequency, pulse rate, and call duration (in some species) can be 
considered static properties while the number of pulses and call rate can be considered 
dynamic properties among individuals. We have also considered the evidence ratio of 
CVbetween/CVwithin in the advertisement calls of D. melanostictus among populations 
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showed that dominant frequency, pulse rate, and call duration were larger than one; 
whereas this ratio in the number of pulses, call rate, and frequency modulation was less 
than one. 

Table 1. Descriptive statistics of call features measured in the advertisement calls of D. 
melanostictus in three localities studied from Thua Thien-Hue Province (AL, A Luoi 
District; QD, Quang Dien District; ND, Nam Dong District; N, the number of adult 

males recorded). Data were presented as mean ± 1 SD and range (minimum-maximum) 
without adjustments for variation in SVL, BM, elevation, temperature, and humidity. 

Call properties 
Localities 

Total (N = 79) 
AL (n = 27) QD (n = 26) ND (n = 26) 

Call duration (sec) 
32.35 ± 1.568 

(30 - 38.5) 

30.82 ± 1.524 

(25 - 34.3) 

28.68 ± 1.401 

(27 - 34.8) 

30.64 ± 2.119 

(25 - 38.5) 

Call rate (calls/min) 
2.55 ± 0.676 

1.36 - 4.15 

2.67 ± 0.806 

(1.30 - 4.31) 

2.15 ± 0.633 

(1.18 - 3.71) 

2.46 ± 0.733 

(1.18 - 4.31) 

Intercall interval (sec) 
38.62 ± 3.682 

(35.2 - 48.4) 

42.08 ± 4.781 

(34.1 - 48.8) 

39.89 ± 4.315 

(33.9 - 55.3) 

40.18 ± 4.460 

(33.9 - 55.3) 

Intercall duration 
(sec) 

3.52 ± 0.419 

(2.5 - 5.3) 

5.26 ± 0.617 

(2.7 - 5.9) 

4.42 ± 0.528 

(2.1 - 5.5) 

4.39 ± 0.887 

(2.1 - 5.9) 

Dominant frequency 
(kHz) 

1.396 ± 0.068 

(1.28 - 1.52) 

1.398 ± 0.070 

(1.29 - 1.56) 

1.397 ± 0.065 

(1.27 - 1.51) 

1.397 ± 0.067 

(1.27 - 1.56) 

Frequency modulation 
(Hz) 

130.81 ± 52.75 

(76 - 235) 

172.77 ± 46.95 

(78 - 255) 

150.85 ± 57.43 

(77 - 245) 

151.22 ± 54.68 

(76 - 255) 

Pulse number (pulses) 
117.96 ± 52.35 

(53 - 223) 

170.04 ± 52.64 

(58 - 241) 

191.42 ± 56.48 

(67 - 245) 

159.28 ± 61.63 

(53-245) 

Pulse rate (pulses/sec) 
12.49 ± 0.607 

(11.71 - 15.42) 

13.01 ± 0.591 

(11.20 - 13.86) 

12.90 ± 0.574 

(12.39 - 15.00) 

12.79 ± 0.626 

(11.20 - 15.42) 

Multiple regression results for possible effects of external conditions such as 
temperature, humidity, and elevation on four important acoustic properties (Gerhardt 
1991) of the advertisement calls of D. melanostictus among populations indicated that 
temperature was associated positively with call duration (β = -0.373, r = 0.267, F2,76 = 
5.92, P = 0.017) among populations; whereas the effects of temperature on dominant 
frequency, pulse rate, and call rate among three populations seem not to significantly 
affect (dominant frequency: β = -0.761, r = 0.177, F2,76 = 2.51, P = 0.118; pulse rate: β = 
-0.979, r = 0.208, F2,76 = 3.46, P = 0.067; call rate: β = -0.195, r = 0.048, F2,76 = 0.18, P 
= 0.673). The results of multiple regression analyses showed that humidity was 
associated positively with call duration (β = 0.717, r = 0.229, F2,76 = 4.27, P = 0.042); 
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whereas dominant frequency (β = 0.067, r = 0.207, F2,76 = 3.44, P = 0.067), pulse rate (β 
= 0.531, r = 0.157, F2,76 = 1.93, P = 0.169), and call rate (β = 0.131, r = 0.015, F2,76 = 
0.02, P = 0.911) were not significant influence. The results of multiple regression 
analyses also indicated that call duration and pulse rate, but not dominant frequency and 
call rate, were associated positively with elevation among localities (call duration: β = -
0.063, r = 0.622, F2,76 = 48.67, P < 0.0001; pulse rate: β = -0.324, r = 0.347, F2,76 = 
10.48, P = 0.002; dominant frequency: β = -0.121, r = 0.014, F2,76 = 0.02, P = 0.903; 
call rate: β = -0.991, r = 0.113, F2,76 = 0.98, P = 0.324). 

Statistical differences in the advertisement calls of D. melanostictus among three 
localities were assessed using analysis of covariance (ANCOVA) on four important 
acoustic properties with SVL as a covariate indicated that call duration, call rate, and 
pulse rate were significantly different (ANCOVAs: call duration: F2,75 = 39.72, P < 
0.0001; pulse rate: F2,75 = 5.61, P = 0.005; call rate: F2,75 = 3.78, P = 0.027), while 
dominant frequency was not significantly different among localities (ANCOVA, F2,75 = 
2.07, P = 0.154). We also examined the one-factor ANCOVA with BM as the covariate 
on four important acoustic properties according to Gerhardt (1991) suggested that call 
duration, call rate, and pulse rate, but not dominant frequency, were significant 
differences among populations (ANCOVAs, call duration: F2,75 = 37.03, P < 0.0001; 
pulse rate: F2,75 = 5.48, P = 0.006; call rate: F2,75 = 3.32, P = 0.042; dominant 
frequency: F2,75 = 0.01, P = 0.991). 

Descriptive statistics of six acoustic features of D. melanostictus showed that acoustic 
features alter among populations (Table 2). Average spectral characteristics of the 
acoustic features of advertisement calls (mean ± SD) using one-way analysis of variance 
(ANOVA) with LSD Post Hoc Tests indicated that there were significant differences 
(lower quartile 25%: 1.5331 ± 0.0973 kHz, F2,76 = 16.46, P < 0.0001; mean frequency 
50%: 1.7543 ± 0.1213 kHz, F2,76 = 10.79, P < 0.0001; upper quartile 75%: 1.8182 ± 
0.0891 kHz, F2,76 = 10.04, P < 0.0001; minimum frequency: 1.7107 ± 0.1334 kHz, F2,76 
= 9.32, P < 0.0001; maximum frequency: 1.7218 ± 0.1334 kHz, F2,76 = 9.31, P < 
0.0001; total bandwidth: 5.061 ± 2.216 Hz, F2,76 = 5.95, P = 0.004) (Table 2 and Fig. 4). 

4. DISCUSSION 

Temperature negatively influenced the call activity of D. melanostictus from Thua 
Thien-Hue Province. According to our observational results in February and March, 
when air temperature of the study areas was below 16oC, the advertisement calls of 
adult males virtually stopped, although this period is in the early breeding season of this 
species. Possible effects of external conditions as temperature, humidity, and elevation 
on the advertisement calls of D. melanostictus indicated that temperature, humidity, and 
elevation were associated positively with call duration (P < 0.05), whereas the effects of 
elevation among localities were associated positively with pulse rate (P = 0.002). 
Acoustic features derived from active muscular contraction, such as call duration, call 
rate, and pulse rate, are highly temperature dependent in anurans (Gayou 1984; 
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Castellano et al. 2002; Wells 2007). According to our field observations for 
advertisement calls show that the production of each call type involves the contraction 
of muscles on the body of toad. Hence, metabolic constraints could explain the positive 
correlation found between temperature and call duration. The effects of temperature on 
the advertisement calls of D. melanostictus from Bach Ma National Park were also 
found by Ngo et al. (in press). 

Table 2. The spectral characteristics of six acoustic features of D. melanostictus from 
Thua Thien-Hue Province: LQ, lower quartile 25%; MF, mean frequency 50%; UQ, 
upper quartile 75%; MinF, minimum frequency; MaxF, maximum frequency; TBW, 

total bandwidth; AL, A Luoi District; QD, Quang Dien District; ND, Nam Dong 
District. Data were presented as mean ± 1 SD and range (minimum-maximum). 

Localities 

Spectral Characteristics 

LQ (kHz) MF (kHz) UQ (kHz)
MinF 
(kHz) 

MaxF 
(kHz) 

TBW (Hz) 

AL 

(n = 27) 

a1.4877 ± 
0.0281 

(1.4223 - 
1.5234) 

a1.6121 ± 
0.0443 

(1.5131 - 
1.6771) 

a1.8753 ± 
0.0149 

(1.7561 - 
1.7919) 

a1.5662 ± 
0.0613 

(1.4681 - 
1.6998) 

a1.5687 ± 
0.0613 

(1.4694 - 
1.6999) 

a4.107 ± 
1.813 

(1.1 - 7.5) 

QD 

(n = 26) 

b1.6082 ± 
0.1357 

(1.4456 - 
1.8445) 

b1.7251 ± 
0.1701 

(1.5135 - 
1.9471) 

b1.8726 ± 
0.1107 

(1.7569 - 
1.9989) 

b1.6545 ± 
0.1812 

(1.4686 - 
1.9965) 

b1.7011 ± 
0.1812 

(1.4687 - 
1.9991) 

b6.085 ± 
2.329 

(1.4 - 9.9) 

ND 

(n = 26) 

c1.5047 ± 
0.0371 

(1.4559 - 
1.6654) 

c1.7948 ± 
0.0692 

(1.5678 - 
1.7781) 

c1.8082 ± 
0.0842 

(1.7568 - 
1.9826) 

c1.7225 ± 
0.0891 

(1.4858 - 
1.8842) 

c1.7452 ± 
0.0891 

(1.4859 - 
1.8845) 

c5.027 ± 
2.097 

(1.1 - 8.9) 

Total 

(N = 79) 

1.5331 ± 
0.0973 

(1.4223 - 
1.8445) 

1.7543 ± 
0.1213 

(1.5131 - 
1.9471) 

1.8182 ± 
0.0891 

(1.7561 - 
1.9989) 

1.7107 ± 
0.1334 

(1.4681 - 
1.9965) 

1.7218 ± 
0.1334 

(1.4687 - 
1.9991) 

5.061 ± 
2.216 

(1.1 - 9.9) 

Notes: The same a column, different letters indicating the mean difference is statistically 
significant at the α = 0.05 level (P < 0.05). 

Dominant frequency, pulse rate, and call duration were the most stereotyped properties 
“static” in the advertisement calls of D. melanostictus; whereas the number of pulses, 
call rate, and frequency modulation were highly variable within individuals “dynamic”. 
Communication of acoustic features through advertisement calls plays a key role in the 
reproductive activity of most anuran species (Klump and Gerhardt 1987; Gerhardt 1991; 
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Arch et al. 2011), the female mate choice is an important mechanism of sexual 
selection. Previous studies suggested that females take into account multiple 
characteristics of potential mates (Burke and Murphy 2007) and D. melanostictus is not 
also exception. On the other hand, the mean value of another static properties, pulse rate 
and call duration are highly dependent on temperature, but its variability during a bout 
of calling is unaffected by temperature (Ngo et al. in press). Through the acoustic 
characteristics of D. melanostictus indicated that temperature variations might affect the 
calling characteristics such as call rate, pulse rate, and dominant frequency (Gerhardt 
1991; Yu and Zheng 2009). However, many previous studies also suggested that 
difference among calling traits can be due to using different methods, sound-analysis 
software, climate, microhabitat, and population history. Thus, calling characteristics 
may be affected by one or a combination of these factors. 

The advertisement calls of D. melanostictus were a series of groups of 53-245 pulses 
(159 ± 62 pulses) with an average call duration of 30.64 sec, average dominant 
frequency around 1.397 kHz (Table 1 and Fig. 3), and average pulse rate 12.79 
pulses/sec; whereas the advertisement calls of D. melanostictus from Nusa Dua (Bali, 
Indonesia) have a series of groups of 2-14 pulses with an average call duration of 456 
msec, average dominant frequency around 1.059 Hz, and average pulse rate 11.91 
pulses/sec (Márquez and Eekhout 2006). These data were obtained at temperature of 28-
29°C, from males with average SVL = 64.2 mm. Does call data indicate that this 
widespread species has geographic variation for call features, or that it may be more 
than one species? However, we also support hypothesis that geographic variation and 
body size of adult males related with the calling parameters, because the acoustic 
parameters were negatively correlated with SVL of adult males (Wei et al. 2012). 
Especially dominant frequencies were highly variation among the populations have 
been studied (1.0-1.7 kHz in Bangkok, Thailand; 3.0 kHz in Burma, Myanmar; 1.6 kHz 
in Coorg, India; 1.35-1.51 kHz in Lishui, China; Wei et al. 2012); while in this study, 
the dominant frequency of toads is approximately 1.27-1.56 kHz. Pulse rate and 
dominant frequency appear to have high potential for conveying information about 
individual male status in a sexual selection context (Gerhardt 1991). In the Nusa Dua 
population the dominant frequency appears to have a relatively high between-individual 
variation, while two call characteristics (dominant frequency and pulse rate) have the 
coefficients of variation around 10% (Márquez and Eekhout 2006), indicating some 
potential for species recognition; whereas the coefficients of variation of dominant 
frequency and pulse rate in three populations from Thua Thien-Hue Province are below 
5%, suggesting more likely to be used in sexual selection. 
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SỰ BIẾN ĐỔI CÙNG LOÀI VỀ ĐẶC ĐIỂM ÂM THANH 
GIỮA CÁC QUẦN THỂ CỦA LOÀI CÓC NHÀ Duttaphrynus melanostictus  

(ANURA: BUFONIDAE) Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

Ngô Văn Bình, Nguyễn Thị Xuyến 

Tóm tắt 

Tiếng kêu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sinh sản của hầu hết các loài ếch 
không đuôi, các tính năng âm thanh của tiếng kêu là yếu tố thu hút con cái và xác định 
lãnh thổ phân bố của con đực trong mùa sinh sản. Những đặc điểm của âm thanh có mối 
quan hệ chặt chẽ với quá trình tiến hóa và chọn lọc của loài. Một câu hỏi đặt ra rằng có 
hay không sự biến đổi các đặc tính của tiếng kêu giữa các quần thể của loài Cóc nhà 
(Duttaphrynus melanostictus) ở các vùng có điều kiện địa lý khác nhau? Bằng phương 
pháp ghi âm tiếng kêu và phân tích các thông số âm thanh, sử dụng các mô hình thống 
kê toán học để chứng minh các kết quả, hồi quy tuyến tính đa mô hình dựa vào kích 
thước cơ thể, yếu tố tĩnh và động của các thuộc tính âm thanh để xác định sự biến đổi 
các đặc tính của tiếng kêu giữa các quần thể. Các kết quả cho thấy rằng tần số ưu thế, tỷ 
lệ sung và thời gian cuộc gọi là những thuộc tính rập khuôn nhất (yếu tố tĩnh). Trong khi 
số lượng sung, tỷ lệ kêu và sự điều biến của tần số đã biến đổi cao trong vòng các cá thể 
(yếu tố động). Khoảng cách giữa 2 cuộc gọi và thời gian nghỉ cho thấy mức độ biến đổi 
trung gian (hệ số dao động từ 11 đến 12%). Sự biến đổi của các tính năng âm thanh giữa 
các quần thể có ý nghĩa thống kê (P < 0.05). Các đặc điểm quang phổ của tiếng kêu 
giữa các quần thể cũng cho thấy sai khác có ý nghĩa (P < 0.001). Hồi quy tuyến tính đa 
mô hình cho thấy nhiệt độ không khí có ảnh hưởng âm tính đến tiếng kêu của loài này. 
Độ ẩm không khí và độ cao có ảnh hưởng âm tính đến thời gian gọi. Tiếng kêu đơn lưu 
ý của loài này được cấu trúc bởi một loạt của các sung (từ 53 đến 245 sung) với một tần 
số ưu thế trung bình 1.397 kHz, thời gian kêu 30.64 giây và tỷ lệ kêu 2.46 lần/phút. 
Phân tích sự biến đổi của một yếu tố (ANOVA) và hai yếu tố (ANCOVA) đối với 8 
thuộc tính âm thanh chính giữa các quần thể cho thấy 7 thuộc tính có sự sai khác có ý 
nghĩa thống kê (P < 0.05). Trong khi tần số ưu thế không có sự sai khác ý nghĩa (P = 
0.991). Nghiên cứu này lần đầu tiên phân tích về tiếng kêu và sự ảnh hưởng của các 
điều kiện sinh thái đến tiếng kêu của loài Cóc nhà ở Việt Nam. 

 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 01/10/2012; sửa xong ngày 05/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Nguyễn Quảng Trường.  
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GHI NHẬN BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM  
PHÂN BỐ CỦA LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở TỈNH QUẢNG TRỊ 

NGÔ ĐẮC CHỨNG 

Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế 

VÕ ĐÌNH BA 

Trường đại học Khoa học, Đại học Huế 

CÁP KIM CƯƠNG 

Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

1. MỞ ĐẦU 

Tỉnh Quảng Trị cách thủ đô Hà Nội 582 km về phía Nam, trong tọa độ địa lý 16°18’-
17°10’ vĩ độ Bắc và 106°28'-107°23' kinh độ Đông. Đây là một tỉnh miền Trung Việt 
Nam có địa hình đa dạng, phía Đông là vùng đồng bằng và dải cát ven biển, phía Tây là 
vùng đồi núi thuộc hệ thống Trường Sơn hùng vỹ vốn chứa đựng nhiều giá trị đa dạng 
sinh học. 

Tuy nhiên, nghiên cứu về động vật, thực vật nói chung ở đây chưa được đẩy mạnh. Đối 
với nhóm lưỡng cư, bò sát chỉ có một số nghiên cứu được thực hiện ở đây. Nghiên cứu 
quy mô đầu tiên là của Chương trình Birdlife phối hợp với Viện Quy hoạch rừng (1998) 
công bố 19 loài lưỡng cư và 38 loài bò sát cho cả Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, 
tỉnh Quảng Trị và Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Về sau, 
một số tác giả đã có những nghiên cứu ở đây như tại khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) 
Đakrông, năm 2005 Lê Nguyên Ngật công bố 49 loài lưỡng cư, bò sát; đến năm 2007, 
Ngô Đắc Chứng và Võ Đình Ba công bố 89 loài. Ngoài ra còn có một số nghiên cứu 
đáng chú ý khác về lưỡng cư và bò sát ở một số địa phương của tỉnh Quảng Trị là của 
Hoàng Xuân Quang (1993), của Ngô Đắc Chứng (1998)... . Tuy nhiên, cho đến nay vẫn 
chưa có một danh sách tương đối đầy đủ về thành phần loài cũng như đặc điểm phân bố 
của lưỡng cư và bò sát ở tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở kết quả các nghiên cứu thực hiện ở 
vùng đồng bằng ven biển và KBTTN Đakrông [2], [3], [4] và tra cứu các nghiên cứu 
khác trước đó, bài báo này bước đầu công bố thành phần loài và đặc điểm phân bố của 
lưỡng cư, bò sát đã được phát hiện trong thời gian qua ở địa bàn này. 

2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thời gian, địa điểm: nghiên cứu được tiến hành từ 2004 - 2006 và 2009 - 2010 tại 
KBTTN Đakrông và vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị.  

Nghiên cứu thành phần loài: thu mẫu, xử lý và lập phiếu hình thái theo các phương pháp 
truyền thống. Định loại dựa theo tài liệu của Đào Văn Tiến (1977, 1979, 1981, 1982), 
Campden - Main (1984), Cox. M. J (1998), Stuart L. B (2000), Động vật chí Việt Nam 
(2007), Nguyễn Văn Sáng và cộng sự (2009)… 
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Nghiên cứu về phân bố: ghi chép vào sổ thực địa về nơi thu mẫu, phỏng vấn nhân dân 
bản địa về nơi sinh sống, tham khảo các tài liệu liên quan và xử lý thống kê các thông 
tin để có số liệu tin cậy. Xác định độ cao bằng GPS và bản đồ địa hình. Phân chia sinh 
cảnh: sử dụng bản đồ hiện trạng rừng kết hợp với khảo sát thực địa. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Danh mục thành phần loài 

Kết quả nghiên cứu đã phát hiện và thống kê được 102 loài lưỡng cư, bò sát thuộc 3 bộ, 
23 họ, 67 giống. Trong đó, lưỡng cư có 38 loài thuộc 1 bộ, 7 họ, 20 giống; bò sát có 64 
loài thuộc 2 bộ, 16 họ, 47 giống. So với kết quả công bố của Nguyen et al. (2009) đã bổ 
sung mới 32 loài cho tỉnh Quảng Trị (bảng 1).  

Bảng 1. Danh mục thành phần loài và phân bố của lưỡng cư và bò sát 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học 

Phân bố theo sinh 
cảnh 

Phân bố theo 
độ cao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 LỚP LƯỠNG CƯ AMPHIBIA             

 I. BỘ KHÔNG 
ĐUÔI 

ANURA 
            

 1. Họ Cóc Bufonidae             

1 Cóc rừng * Ingerophrynus galeatus 
(Günther, 1864) 

    + +     + + 

2 Cóc tai to * Ingerophrynus macrotis 
(Boulenger, 1887) 

+ +         + + 

3 Cóc nhà Duttaphrynus melanostictus 
(Schneider, 1799) 

   + +  + + + + +  

 2. Họ Nhái bén Hylidae             

4 Nhái bén nhỏ * Hyla simplex Boettger, 1901    +   +  +    

 3. Họ Cóc bùn Megophryidae             

5 Cóc mắt chân dài Xenophrys major 
(Boulenger, 1908) 

+ +    +     +  

6 Cóc mày gai mí * Xenophrys palpebralespinosa 
(Bourret, 1937) 

 + +        +  

7 Cóc núi miệng nhỏ Ophryophryne microstoma 
Bourret, 1903 

+         +   

 4. Họ Nhái bầu Microhylidae             
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8 Nhái cóc đốm * Kalophrynus interlineatus 
(Blyth, 1855) 

  + +   +  + +   

9 Ễnh ương thường Kaloula pulchra Gray, 1831    +   +  + +   

10 Nhái bầu trung bộ Microhyla annamensis 
Smith, 1923 

 +        +   

11 Nhái bầu béc mơ * Microhyla berdmorei (Blyth, 
1856) 

 + +       +   

12 Nhái bầu bút lơ * Microhyla butleri Boulenger, 
1900 

 + + +      +   

13 Nhái bầy hây môn Microhyla heymonsi Vogt, 
1911 

 + + +      +   

14 Nhái bầu hoa Microhyla fissipes 
(Boulenger, 1884) 

 +     +  + +   

15 Nhái bầu trơn * Micryletta inornata 
(Boulenger, 1890) 

  + +   +  +    

 5. Họ Ếch nhái 
thực 

Dicroglossidae 
            

16 Ếch vạch * Annandia delacouri (Angel, 
1928) 

+ + +       + +  

17 Ngoé Fejervarya limnocharis 
(Gravenhorste, 1829) 

  + + +  + + + +   

18 Ếch đồng Hoplobatrachus rugulosus 
(Wiegmann, 1834) 

+ + +    + + + +   

19 Ếch hát chê Limnonectes hascheanus 
(Stoliczka, 1870) 

 +         +  

20 Ếch khăm muộm * Limnonectes khammonensis 
(Smith, 1929) 

+ + +        +  

21 Ếch nhẽo Limnonectes kuhlii (Tschudi, 
1838) 

+ +         +  

22 Ếch gai sần Quasipaa verrucospinosa 
(Bourret, 1937) 

+ +         + + 

23 Cóc nước sần Occidozyga lima 
(Gravenhorst, 1829) 

 + +       +   

24 Cóc nước mác ten Occidozyga martensii 
(Peters, 1867) 

  + + +  + + +    

25 Cóc nước nhẵn Occidozyga vittata 
(Andersson, 1942) 

 + +       +   
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 6. Họ Ếch nhái Ranidae             

26 Ếch at ti gu a Hylarana attigua (Inger, 
Orlov & Darevsky, 1999) 

 +        +   

27 Chẫu Hylarana guentheri 
(Boulenger, 1882) 

+ + + +  + + + + +   

28 Chàng hiu * Hylarana macrodactyla  
Günther, 1858 

 + +       + +  

29 Ếch suối Hylarana nigrovittata 
(Blyth, 1856) 

+ + +       + +  

30 Chàng đài bắc * Hylarana taipehensis (Van 
Denburgh, 1909) 

 +     +  + +   

31 Chàng anđécson * Odorrana andersonii 
(Boulenger, 1882) 

+ +        + +  

32 Ếch xanh Odorrana chloronota 
(Günther, 1876) 

+ + +        + + 

 7. Họ Ếch cây Rhacophoridae             

33 Ếch cây mép trắng Polypedates leucomystax 
(Gravenhorst, 1829) 

   + + + + + + +   

34 Ếch cây trung bộ Rhacophorus annamensis 
Smith, 1924 

    + +    + +  

35 Ếch cây ki o * Rhacophorus kio Ohler& 
Delorme, 2006 

    + +     +  

36 Ếch cây orlov Rhacophorus orlovi Ziegler 
& Köhler, 2001 

    + +     +  

37 Ếch cây Rhacophorus sp.     + +     +  

38 Ếch cây sần taylor * Theloderma stellatum 
Taylor, 1962 

    + +     +  

 LỚP BÒ SÁT REPTILIA             

 II. BỘ CÓ VẢY SQUAMATA             

 8. Họ Nhông Agamidae             

39 Rồng đất Physignathus cocincinus 
Cuvier, 1829 

 + + + +  +  + + +  

40 Ô rô vảy Acanthosaura lepidogaster 
(Cuvier, 1829) 

   + + + +   + +  

41 Ô rô natalia Acanthosaura nataliae 
Orlov, Nguyen et Nguyen, 

     +     +  
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2006 

42 Nhông em ma Calotes emma Gray, 1845    + + + +   + +  

43 Nhông xanh Calotes versicolor (Daudin, 
1802) 

   + +  +   + +  

44 Thằn lằn bay đốm * Draco maculatus (Gray, 
1845) 

    + +     + + 

45 Nhông cát bê-li Leiolepis belliana (Gray, 
1827) 

       + +    

46 Nhông cát ri-vơ Leiolepis reevesii (Gray, 
1831) 

       + +    

 9. Họ Tắc kè Gekkonidae             

47 Thạch sùng ngón 
vằn lưng * 

Cyrtodactylus irregularis 
(Smith, 1921) 

   + +     +   

48 Tắc kè Gekko gecko (Linnaeus, 1758)     + + +  + + +  

49 Thạch sùng đuôi 
sần 

Hemidactylus frenatus 
Schlegel, 1836 

   + +  +  + + +  

50 Thạch sùng đuôi 
dẹp * 

Hemidactylus platyurus 
(Schneider, 1792) 

   + +  +  +    

 10. Họ Thằn lằn 
thực 

Lacertidae 
            

51 Liu điu chỉ Takydromus sexlineatus 
Daudin, 1802 

   +     + +   

 11. Họ Thằn lằn 
bóng 

Scincidae 
            

52 Thằn lằn bóng đuôi 
dài 

Eutropis longicaudata 
(Hallowell, 1856) 

   + +  + + + +   

53 Thằn lằn bóng đốm Eutropis macularia  (Blyth, 
1853) 

   + +  + + + +   

54 Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 
1820) 

   + +  + + + +   

55 Thằn lằn chân ngắn* Lygosoma sp.    +   +  +    

56 Thằn lằn phê nô ấn* Sphenomorphus indicus 
(Gray, 1853) 

   + +     +   

57 Thằn lằn tai béc mơ Tropidophorus berdmorei 
(Blyth, 1853) 

+ +        +   

58 Thằn lằn tai nam bộ Tropidophorus cocincinensis + +         +  
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Dumeril et Bibron, 1839 

 12. Họ Kỳ đà Varanidae             

59 Kỳ đà vân Varanus nebulosus (Gray, 
1831) 

+ + +       + +  

60 Kỳ đà hoa * Varanus salvator (Laurenti, 
1786) 

 +       + + +  

 13. Họ Rắn giun Typhlopidae             

61 Rắn giun thường Ramphotyphlops braminus 
(Daudin, 1803) 

   +   + + +    

 14. Họ Rắn hai 
đầu 

Cylindrophiidae 
            

62 Rắn hai đầu đỏ Cylindrophis ruffus 
(Laurenti, 1768) 

  + +   + + +    

 15. Họ Trăn Pythonidae             

63 Trăn đất Python molurus (Linnaeus, 
1758) 

    + +    + + + 

 16. Họ Rắn mống Xenopeltidae             

64 Rắn mống Xenopeltis unicolor 
Reinwardt, 1827 

+ + +    + + + +   

 17. Họ Rắn nước Colubridae             

65 Rắn roi thường Ahaetulla prasina 
(Reinhardt,  1827) 

   + + + +   + +  

66 Rắn rào đốm Boiga multomaculata (Boie, 
1827) 

   + + + +  + +   

67 Rắn sọc dưa Coelognathus radiatus 
(Boie, 1827) 

 + + + + + + + + + +  

68 Rắn nhiều đai Cyclophiops multicinctus 
(Roux, 1970) 

    +  +    +  

69 Rắn khuyết đai * Lycodon subcinctus Boie, 
1827 

   + +    +    

70 Rắn sọc đốm đỏ * Oreocryptophis  porphyraceus 
(Cantor, 1839) 

    +      +  

71 Rắn ráo thường Ptyas korros (Schlegel, 1837)    + +  + + + + +  

72 Rắn ráo trâu * Ptyas mucosa (Linaeus, 1758)    + +  + + + +   

73 Rắn bồng trung Enhydris chinensis (Gray,   +      +    
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quốc 1842) 

74 Rắn bồng chì Enhydris plumbea (Boie, 
1827) 

    + +   + +   

75 Rắn sãi kha si Amphiesma khasiense 
(Boulenger, 1890) 

    +    +    

76 Rắn sãi thường Amphiesma stolatum 
(Linaeus, 1758) 

   + +  +  + +   

77 Rắn hoa cỏ vàng Rhabdophis chrysargos 
(Schlegel, 1837) 

   + +  + +  +   

78 Rắn hoa cỏ nhỏ Rhabdophis subminiatus 
(Schlegel, 1837) 

+ + +  + + + + + +   

79 Rắn hoa cân vân 
đen * 

Sinonatrix percarinata 
(Boulenger, 1899) 

 +         +  

80 Rắn nước Xenochrophis  flavipunctatus 
(Hallowell, 1861) 

 + +    + + + +   

81 Rắn hổ mây ngọc Pareas margaritophorus 
(Jan, 1866) 

   +   +  +    

82 Rắn sọc đuôi * Orthriophis taeniurus (Cope, 
1861) 

    + +     +  

83 Rắn hổ xiên tre * Pseudoxenodon bambusicola 
Vogt, 1922 

    + +    + +  

 18. Họ Rắn hổ Elapidae             

84 Rắn cạp nia nam Bungarus candidus (Linaeus, 
1758) 

+ + + + + + +   + +  

85 Rắn cạp nong Bungarus fasciatus 
(Schneider, 1801) 

+ + + + + + + + + + + + 

86 Rắn cạp nia bắc * Bungarus multicinctus Blyth, 
1860 

   +     +    

87 Rắn hổ mang Naja atra Cantor, 1842    + + + +  + + + + 

88 Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah 
(Cantor, 1836) 

    + +    + + + 

 19. Họ Rắn lục Viperidae             

89 Rắn lục mép trắng Cryptelytrops albolabris 
(Gray, 1842) 

 +  + +  + + + + + + 

90 Rắn lục cườm Protobothrops 
mucrosquamatus (Cantor, 

    + +     + + 
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1839) 

91 Rắn lục xanh * Viridovipera stejnegeri 
(Schmidt, 1925) 

   + + +    + + + 

92 Rắn lục miền nam Viridovipera vogeli (David, 
Vidal & Pauwells, 2001) 

   + + +    + +  

 III. BỘ RÙA TESTUDINATA             

 20. Họ Rùa đầu to Platysternidae             

93 Rùa đầu to Platysternon megacephalum 
Gray, 1831 

+ +        + +  

 21. Họ Rùa thường Geoemydidae             

94 Rùa hộp ba vạch Cuora cyclornata Blanck, 
McCord & Le, 2006 

    + +     +  

95 Rùa hộp trán vàng Cuora galbinifrons Bourret, 
1939 

    + +     + + 

96 Rùa sa nhân * Cuora mouhotii (Gray, 1862)     + +     +  

97 Rùa đất sê pôn Cyclemys tcheponensis 
(Bourret, 1939) 

    + +   +  +  

98 Rùa đất lớn * Heosemys grandis (Gray, 
1860) 

+ +        + +  

99 Rùa bốn mắt Sacalia quadriocellata 
(Siebenrock, 1903) 

+ +        +   

 22. Họ Rùa núi Testudinidae             

100 Rùa núi vàng * Indotestudo elongata (Blyth, 
1853) 

    + +     + + 

 23. Họ Ba ba Trionychidae             

101 Ba ba gai Palea steindachneri 
(Siebenrock, 1906) 

+ + +       +   

102 Ba ba trơn Pelodiscus sinensis 
(Wiegmann, 1835) 

 + +    +  + +   

Ghi chú:  * Loài mới cho tỉnh Quảng Trị; Cột (1): Sinh cảnh sông, suối rừng nguyên sinh;  Cột 
(2): Sinh cảnh sông, suối rừng thứ sinh;  Cột (3): Sinh cảnh sông, suối khu dân cư;  Cột (4): 
Sinh cảnh trảng cỏ, cây bụi, nương rẫy; Cột (5): Sinh cảnh rừng thứ sinh; Cột (6): Sinh cảnh 
rừng nguyên sinh Cột (7): Sinh cảnh khu dân cư;  Cột (8): Sinh cảnh đất cát có bụi cây nhỏ; 
Cột (9): Độ cao từ 0 - 15m; Cột (10): Độ cao từ 15 - 200m; Cột (11): Độ cao từ 200 - 500m; 
Cột (12): Độ cao từ 500m trở lên. 
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Trong danh mục thành phần loài, bộ ưu thế là bộ Có vảy (Squamata), tiếp theo là bộ 
Không đuôi (Anura), bộ Rùa (Testudinata) có số lượng loài ít nhất. Trong lớp Lưỡng 
cư, họ Ếch nhái thực (Dicroglossidae) có 6 giống, giống Hylarana và giống Microhyla 
(5 loài) là ưu thế. Trong lớp Bò sát, họ Rắn nước (Colubridae) có 15 giống, giống 
Eutropis (3 loài), giống Bungarus (3 loài) và giống Cuora (3 loài) là ưu thế. 

3.2. Đặc trưng phân bố 

3.2.1. Phân bố theo độ cao  

Phân bố theo độ cao của lưỡng cư, bò sát ở khu vực nghiên cứu được thống kê ở bảng 2. 

Bảng 2. Phân bố theo độ cao  

Lớp 
Từ 0 - 15m Từ 15 - 200m Từ 200 - 500m Từ 500m trở lên 

Họ Giống Loài Họ Giống Loài Họ Giống Loài Họ Giống Loài 

Lưỡng 
cư 

6 11 12 6 13 22 5 10 19 3 3 4 

Bò sát 13 25 33 13 32 40 11 28 35 6 10 10 

Tổng 19 36 45 19 45 62 16 38 54 9 13 14 

Lớp Lưỡng cư: 

Độ cao 0 - 15m: có 12 loài (chiếm 32% tổng số 38 loài lưỡng cư đã xác định) thuộc 11 
giống, 6 họ. Trong đó, Họ Bufonidae có 1 loài; Họ Hylidae có 1 loài; Họ Microhylidae 
có 4 loài; Họ Dicroglossidae  có 3 loài; Họ Ranidae có 2 loài; Họ Rhacophoridae có 1 
loài. 

Độ cao 15 - 200m: có 22 loài (chiếm 58% tổng số 38 loài lưỡng cư đã xác định) thuộc 
13 giống, 6 họ. Trong đó, Họ Bufonidae có 1 loài; Họ Megophryidae có 1 loài; Họ 
Microhylidae có 7 loài; Họ Dicroglossidae có 5 loài; Họ Ranidae có 6 loài; Họ 
Rhacophoridae có 2 loài. 

Độ cao từ 200 - 500m: có 19 loài (chiếm 50% tổng số 38 loài lưỡng cư đã xác định) 
thuộc 10 giống, 5 họ. Trong đó, Họ Bufonidae có 3 loài; Họ Megophryidae có 2 loài; 
Họ Dicroglossidae có 5 loài; Họ Ranidae có 4 loài; Họ Rhacophoridae có 5 loài. 

Độ cao từ  500m trở lên: chỉ có 4 loài (chiếm 11% tổng số 38 loài lưỡng cư đã xác định) 
thuộc 3 giống, 3 họ. Trong đó, Họ Bufonidae có 2 loài; Họ Dicroglossidae có 1 loài và 
Họ Ranidae có 1 loài. 

Lớp Bò sát:  

Độ cao từ 0 - 15m: có 33 loài (chiếm 52% tổng số 64 loài bò sát đã xác định) thuộc 25 
giống, 13 họ. Trong đó, họ Colubridae có 12 loài; họ Scincidae có 4 loài; các họ 
Agamidae, Gekkonidae và Elapidae mỗi họ có 3 loài; các họ Lacertidae, Varanidae, 
Typhlopidae, Cylindrophiidae, Xenopeltidae, Viperidae, Geoemydidae và Trionychidae 
mỗi học có 1 loài. 
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Độ cao từ 15 - 200m: có 40 loài (chiếm 62,5% tổng số 64 loài bò sát đã xác định) thuộc 
32 giống, 13 họ. Trong đó, họ Agamidae có 4 loài; họ Gekkonidae có 3 loài; họ 
Lacertidae có 1 loài; họ Scincidae có 5 loài; họ Varanidae có 2 loài; họ Pythonidae có 1 
loài; họ Xenopeltidae có 1 loài; họ Colubridae có 11 loài; họ Elapidae có 4 loài; họ 
Viperidae có 3 loài; họ Platysternidae có 1 loài; họ Geoemydidae có 2 loài; họ 
Trionychidae có 2 loài. 

Độ cao từ 200 - 500m: có 35 loài (chiếm 55% tổng số 64 loài bò sát đã xác định) thuộc 
28 giống, 11 họ. Trong đó, họ Agamidae có 6 loài; họ Gekkonidae có 2 loài; họ 
Scincidae có 1 loài; họ Varanidae có 2 loài; họ Pythonidae có 1 loài; họ Colubridae có 8 
loài; họ Elapidae có 4 loài; họ Viperidae có 4 loài; họ Platysternidae có 1 loài; họ 
Geoemydidae có 5 loài; họ Testudinidae có 1 loài. 

Độ cao từ 500m trở lên: có 10 loài (chiếm 16% tổng số 64 loài bò sát đã xác định) thuộc 
10 giống, 6 họ. Trong đó, họ Agamidae có 1 loài; họ Pythonidae có 1 loài; họ Elapidae 
có 3 loài; họ Viperidae có 3 loài; họ Geoemydidae có 1 loài; họ Testudinidae có 1 loài. 

3.2.2. Phân bố theo sinh cảnh  

Khu vực nghiên cứu thuộc vào 8 sinh cảnh chính: khe, suối trong rừng nguyên sinh (A); 
khe, suối trong rừng thứ sinh (B); sông, suối, khe gần khu dân cư (C); trảng cỏ, cây bụi, 
nương rẫy (D); rừng thứ sinh (E); rừng nguyên sinh (F); khu dân cư (G); đất cát có cây 
bụi nhỏ (H). Kết quả nghiên cứu về phân bố của lưỡng cư, bò sát theo sinh cảnh được 
thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Phân bố theo sinh cảnh  

Lớp 
A B C D 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Lưỡng cư 4 9 12 5 10 23 4 11 17 6 10 11 

Bò sát 8 9 11 10 15 18 7 11 12 9 23 31 

Tổng 12 18 23 15 25 41 11 22 29 15 33 42 

Lớp 
E F G H 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Lưỡng cư 3 7 10 4 6 9 6 11 12 4 6 6 

Bò sát 9 31 42 8 20 25 10 23 30 8 11 16 

Tổng 12 38 52 12 26 34 16 34 42 12 17 22 

Ghi chú: (1): Họ; (2): Giống; (3): Loài 

a. Sinh cảnh khe, suối trong rừng nguyên sinh 

Sinh cảnh này bao gồm các khe nhỏ, suối nằm trong rừng nguyên sinh, thảm thực vật 
ven các vực nước hầu như không bị tác động bởi con người. Đã xác định được 23 loài 
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lưỡng cư và bò sát (chiếm 22,5% tổng số loài) thuộc 18 giống, 12 họ. Trong đó, lưỡng 
cư có 12 loài thuộc 9 giống, 4 họ; bò sát có 11 loài thuộc 9 giống, 8 họ. 

b. Sinh cảnh khe, suối trong rừng thứ sinh 

Sinh cảnh này bao gồm các suối nằm trong rừng thứ sinh, thành phần thực vật ven các 
vực nước đa dạng hơn. Đã xác định được 41 loài lưỡng cư và bò sát (chiếm 40% tổng số 
loài) thuộc 25 giống, 15 họ. Trong đó, lưỡng cư có 23 loài thuộc 10 giống, 5 họ; bò sát 
có 18 loài thuộc 15 giống, 10 họ. 

c. Sinh cảnh sông, suối, khe gần khu dân cư 

Sinh cảnh này bao gồm cả sông suối và các vực nước nhỏ, ao tù chảy qua khu dân cư. 
Là vùng chuyển giao sinh cảnh nên thảm thực vật ven các thủy vực phong phú. Đã xác 
định được 29 loài (chiếm 28% tổng số loài) thuộc 22 giống, 11 họ. Trong đó, lưỡng cư 
có 17 loài thuộc 11 giống, 4 họ; bò sát có 12 loài thuộc 11 giống, 7 họ. 

d. Sinh cảnh trảng cỏ, cây bụi, nương rẫy 

Sinh cảnh này bao gồm các trảng cỏ, cây bụi hình thành sau hoạt động khai thác rừng, 
làm nương rẫy, cây trồng ngắn ngày, dài ngày hoặc thực vật chịu hạn, tre nứa. Đã xác 
định được 42 loài (chiếm 41% tổng số loài) thuộc 33 giống, 15 họ. Trong đó, lưỡng cư 
có 11 loài thuộc 10 giống, 6 họ; bò sát có 31 loài thuộc 23 giống, 9 họ. 

e. Sinh cảnh rừng thứ sinh 

Sinh cảnh này là rừng tự  nhiên phục hồi, ít chịu sự tác động của con người. Đã xác định 
được 52 loài (chiếm 51% tổng số loài) thuộc 38 giống, 12 họ. Trong đó, lưỡng cư có 10 
loài thuộc 7 giống, 3 họ; bò sát có 42 loài thuộc 31 giống, 9 họ. 

f. Sinh cảnh rừng nguyên sinh 

Gồm các khu rừng khá nguyên vẹn, hầu như chưa bị tác động của con người. Đã xác 
định được 34 loài (chiếm 34% tổng số loài) thuộc 26 giống, 12 họ. Trong đó, lưỡng cư 
có 9 loài thuộc 6 giống, 4 họ; bò sát có 25 loài thuộc 20 giống, 8 họ. 

g. Sinh cảnh khu dân cư 

Sinh cảnh này chịu sự tác động rất lớn bởi sinh hoạt hằng ngày của con người. Đặc 
trưng là sự có mặt của các loài gần người và thiếu vắng các đại diện thuộc bộ 
Testudinata. Đã xác định được 42 loài (chiếm 41% tổng số loài) thuộc 34 giống, 16 họ. 
Trong đó, lưỡng cư có 12 loài thuộc 11 giống, 6 họ; bò sát có 30 loài thuộc 23 giống, 10 
họ. 

h. Sinh cảnh đất cát có cây bụi nhỏ 

Sinh cảnh này bao gồm dải cát ở vùng đồng bằng ven biển có các cây bụi nhỏ. Đã xác 
định được 22 loài (chiếm 22% tổng số loài) thuộc 17 giống, 12 họ. Trong đó, lưỡng cư 
có 6 loài thuộc 6 giống, 4 họ; bò sát có 16 loài thuộc 11 giống, 8 họ. 

 



HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT Ở VIỆT NAM, LẦN THỨ 2 

 69

4. KẾT LUẬN 

Bước đầu ghi nhận 102 loài lưỡng cư và bò sát thuộc 3 bộ, 23 họ, 67 giống, trong đó có 
38 loài lưỡng cư thuộc 1 bộ, 7 họ, 20 giống và 64 loài bò sát thuộc 2 bộ, 16 họ, 47 
giống. Bổ sung mới 32 loài cho tỉnh Quảng Trị.  

Trong các đai độ cao nghiên cứu, độ cao từ 15 - 200m có số lượng loài nhiều nhất (62 
loài thuộc 45 giống 19 họ), tiếp đó là độ cao từ 200 - 500m (54 loài, thuộc 38 giống, 16 
họ), tiếp theo là độ cao 0 - 15m (45 loài, thuộc 36 giống, 19 họ), cuối cùng là độ cao 
trên 500m (14 loài, thuộc 13 giống, 9 họ). 

Trong các kiểu sinh cảnh nghiên cứu, sinh cảnh rừng thứ sinh có số lượng loài phân bố 
nhiều nhất (52 loài, thuộc 38 giống, 12 họ), sinh cảnh đất cát có cây bụi nhỏ có số lượng 
loài phân bố ít nhất (22 loài, thuộc 17 giống, 12 họ). Các sinh cảnh khác có tỉ lệ phân bố 
của loài thấp dần gồm khu dân cư (42 loài, thuộc 34 giống, 16 họ); trảng cỏ, cây bụi, 
nương rẫy (42 loài, thuộc 33 giống, 15 họ); khe, suối trong rừng thứ sinh (41 loài, thuộc 
25 giống, 15 họ); rừng nguyên sinh (34 loài, thuộc 26 giống, 12 họ); sông, suối, khe gần 
khu dân cư (29 loài, thuộc 22 giống, 11 họ); khe, suối trong rừng nguyên sinh (23 loài, 
thuộc 18 giống, 12 họ). 
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THE FIRST RESULTS OF SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION 
OF AMPHIBIANS AND REPTILES IN QUANG TRI PROVINCE 

 

Ngo Dac Chung et al.  
 

SUMMARY 
 

The article is the first results of species composition and distribution according to 
elevation and biotope of amphibians and reptiles in Quang Tri province. The results 
acknowledged 102 species belonging to 3 orders, 23 families, 67 genus. Of which, there 
are 38 species of amphibian belonging to 1 order, 7 families, 20 genus; 64 species of 
replite belonging to 2 orders, 16 families, 47 genus. Besides, 32 new species of 
amphibian and reptile were added for the fauna of amphibians and reptiles in Quang Tri 
province. 

We surveyed distribution features of amphibian and reptile with 4 levels of elevation 
and 8 types of biotopes. The results showed that, from 15 to 200m, there are the most 
amount of species distributed. And above 500m, there are the least amount of species.  
The biotopes of secondary forest have the most amout of species. The biotopes of sandy 
soil with shrub have the least amount of species. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 20/10/2012; sửa xong ngày 14/11/2012. 

Người nhận xét: PGS. TS. Hoàng Xuân Quang.  
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NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM NUÔI LÀM CẢNH RỒNG ĐẤT 
(Physignathus cocincinus Cuvier, 1829)    

NGÔ ĐẮC CHỨNG, ĐẬU THỊ NAM BÌNH 

Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế 

1. MỞ ĐẦU  

Trong số những loài thằn lằn hiện đã biết ở Việt Nam, Rồng đất (Physignathus 
cocincinus Cuvier, 1829) thuộc họ Nhông (Agamidae), bộ Có vảy (Squamata), lớp Bò 
sát (Reptilia). Trên thế giới, Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) phân bố 
ở Nam Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Đông), Thái Lan, Lào, Campuchia. Ở Việt Nam, 
chúng được phát hiện khắp các vùng rừng, kể cả các đảo gần vùng biển Đông [1]. Đã 
có khá nhiều các nghiên cứu về Rồng đất về mặt hình thái, phân loại, phân bố và các 
đặc điểm sinh thái học trên thế giới cũng như ở Việt Nam [3], [5], [8].  

Trong những năm gần đây xuất hiện các nghiên cứu loài bò sát này trong điều kiện nuôi 
bán tự nhiên hoặc nuôi làm cảnh như một số loài động vật khác. Đáng chú ý có công 
trình nghiên cứu của K. Fortner (2005), C. Asenjo (2006), Foster & Smith (2008), T. 
Power (2006) nghiên cứu đặc điểm hình thái, môi trường sống của Rồng đất trong điều 
kiện nuôi như: Chất nền, cảnh quan, nhiệt độ, độ ẩm, nguồn cung cấp nhiệt, ánh sáng, 
cách vệ sinh chuồng nuôi,…các loại thức ăn, cách cho ăn, cách chăm sóc, khả năng sinh 
sản của Rồng đất, một số hoạt động sống, những căn bệnh phổ biến của Rồng đất... 

Trong công bố của T. Power (2006), (2009) có hướng dẫn rất chi tiết cách chăm sóc 
Rồng đất như: loại thức ăn, chế độ ăn, thức ăn ưa thích, những thức ăn được đề nghị, 
các loại trái cây, cách cho ăn thức ăn mới, thức ăn là động vật gặm nhấm… Ông còn đề 
cập đến những căn bệnh do thiếu canxi, cách chữa trị bổ sung canxi cho Rồng đất… 
Ngoài ra, T. Power đề cập khá chi tiết các điều kiện sinh thái, môi trường sống, nơi ở 
của Rồng đất trong điều kiện nuôi. Tác giả hướng dẫn quy cách xây dựng chuồng nuôi 
về: kích thước, chất nền, vật liệu xây dựng an toàn, cảnh quan trong chuồng nuôi, các 
điều kiện sinh thái quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nguồn nhiệt, nước… 

 Ở nước ta, nhiều nơi cơ nuôi loài bò sát này nhưng không thấy công bố các số liệu như 
một công trình nghiên cứu. Năm 2009, Ngô Đắc Chứng và Bùi Thị Thúy Bắc trình bày 
cụ thể điều kiện nuôi, đặc điểm sinh sản, sinh trưởng và dinh dưỡng của Rồng đất, từ đó 
trình bày quy trình nuôi Rồng đất ở Bến Tre Nuôi thử nghiệm Rồng đất (Physignathus 
cocincinus Cuvier, 1829) tại Bến Tre. Gần đây, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của mình 
tại Thừa Thiên Huế và của các tác giả khác, Ngô Đắc Chứng, Trần Xuân Thành và Trần 
Hữu Khang (2011) đã hoàn thành quy trình nuôi Rồng đất và cho xuất bản ấn phẩm 
Nghề nuôi Rồng đất trong điều kiện bán tự nhiên.  

Nhìn chung, ở nước ta những công trình về Rồng đất cũng đã xuất hiện từ sớm, nhưng 
chủ yếu tập trung nghiên cứu sự phân bố, đặc điểm sinh học, sinh thái của Rồng đất mà 
chưa có nhiều công trình nghiên cứu môi trường sống, dinh dưỡng và sinh sản của 
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Rồng đất trong điều kiện nuôi ở nhiều vùng với nhiều hình thức nuôi khác nhau. Xuất 
phát từ những lý do trên, Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) đã được tiến 
hành nuôi thử nghiệm dùng làm cảnh tại Thừa Thiên Huế nhằm khai thác tiềm năng 
thẩm mỹ của loài thằn lằn này ở Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tiến hành nuôi thử nghiệm tại phường Xuân Phú, thành phố Huế từ tháng IX năm 2011 
đến tháng IX năm 2012.  

Quan sát, đo đạc, quay phim, chụp ảnh các đặc điểm sinh thái nơi nghiên cứu. Sử dụng 
nhiệt kế, ẩm kế để xác định nhiệt độ, độ ẩm khu vực nghiên cứu. Quan sát các hoạt ngày 
đêm, hoạt động theo mùa của Rồng đất. 

Dựa theo các loại thức ăn trong điều kiện nuôi ở các địa điểm đã nghiên cứu: Nam 
Đông [4], Bến Tre [1], thành phố Huế [2] để đưa vào làm thức ăn cho Rồng đất. Đồng 
thời thử nghiệm một số loại thức ăn khác.  

Theo dõi số lượng các loại thức ăn tiêu thụ hàng ngày, thức ăn ưa thích (cân trước khi 
cho ăn và lượng thức ăn thừa của mỗi ngày), thứ tự ăn các loại thức ăn, thời gian ăn. 
Thay đổi các loại thức ăn, theo dõi thức ăn ưa thích theo tháng và mùa. Xác định hiệu 
suất thức ăn và  nhu cầu thức ăn đối với 1g trọng lượng cơ thể trong 15 ngày.  

- Quan sát, ghi nhận những hoạt động liên quan đến tập tính sinh sản như: Tập tính giao 
phối, thời gian đẻ, tăng trưởng con cái sau đẻ, số lượng con đẻ, số lượng trứng (mỗi 
con/1 lần đẻ), màu sắc, kích cỡ, sự phát triển của trứng trong quá trình ấp. Quan sát 
trứng nở: Tỉ lệ nở, số lượng con sơ sinh sống sót, tốc độ sinh trưởng sau khi nở. 

- Cân đo và theo dõi từng đợt: Mỗi đợt 15 ngày đối với Rồng đất trưởng thành, 7 ngày 
đối với Rồng đất sơ sinh. Ghi nhận các chỉ tiêu về kích thước, trọng lượng cơ thể để theo 
dõi tốc độ tăng trưởng. 

- Đã nuôi 7 chuồng  Rồng đất trưởng thành, 1  - 3con/chuồng  và 1 chuồng Rồng đất  con. 
Nguồn giống bắt ngoài tự nhiên ở Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Mô tả chuồng nuôi dùng làm cảnh 

Trên cơ sở tham khảo chuồng nuôi của các tác giả khác nhau [13], [11], [1], chuồng 
nuôi đã được thiết kế như sau: 

Chuồng nuôi Rồng đất trưởng thành có kích thước 1,2 x 0,6 x 0,75m, được làm bằng 
tôn và lưới thép và được chia làm hai ngăn: 

+ Ngăn 1: Kích thước 0,4 x 0,6 x 0,75m, có chứa cát dùng làm nơi trú ẩn cho 
Rồng đất, mặt trên có nắp đậy bằng tôn. 

+ Ngăn 2: Kích thước 0,8 x 0,6 x 0,75m, mặt trên làm bằng lưới. Đây là nơi hoạt 
động và kiếm ăn của Rồng đất. 
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Ngăn 1 và ngăn 2 thông với nhau bằng một cửa vào (Hình 1 - xem ở phần phụ lục). 

Nền chuồng là lớp đất cát dày khoảng 10  - 15cm có đục một số lỗ phía dưới để tiện 
công tác làm vệ sinh, đảm bảo khô, thoáng, hạn chế các loài giun sán, ký sinh trùng,… 
Nền cát cũng sẽ đảm bảo cho Rồng đất không bị dính bẩn mỗi khi di chuyển, đồng thời 
dễ dàng cho Rồng đất đào hang đẻ trứng trong mùa sinh sản.  

Bên trong chuồng nuôi được bố trí vài chậu cây nhỏ, một số cành khô hoặc gậy gỗ, 
phiến đá làm giá thể để Rồng đất ngủ, nghỉ, tắm nắng. Ngoài ra, cần lắp bóng đèn 25 - 
75W để sưởi ấm, có chậu nước và máng ăn. 

Chuồng nuôi Rồng đất sơ sinh: Kích thước 0,6 x 0,3 x 0,35m, không chia ngăn nhưng 
mặt trên có hai nắp đậy kích thước 0,3 x 0,15m, xung quanh làm bằng lưới cước mắt 
nhỏ (0,5 x 0,5cm). Bên trong bố trí các hòn đá để con sơ sinh có những vị trí ngủ và tắm 
nắng; một đĩa đựng thức ăn, một khay nước đường kính 15cm, sâu 4cm. 

Khi thiết kế chuồng nuôi cần đảm tạo môi trường nuôi thích hợp: Có nền cát, cây cối, 
nơi trú ẩn, nơi đẻ, chỗ ăn, chỗ tắm, không khí trong lành,… 

3.2. Đặc điểm sinh thái trong điều kiện nuôi 

3.2.1. Nhiệt độ 

Các kết quả nghiên cứu nuôi thử nghiệm làm cảnh ở Thừa Thiên Huế cho thấy nhiệt độ 
trung bình trong chuồng nuôi là 270C, nhiệt độ trung bình mặt đất là 26,70C. Kết quả 
này phù hợp với dải nhiệt độ thích hợp của các tác giả khác đã nghiên cứu trước đây. 

3.2.2. Độ ẩm 

Kết quả theo dõi độ ẩm trong chuồng nuôi được trình bày trong. Độ ẩm trung bình trong 
chuồng là 74.6%. Khi độ ẩm môi trường khá cao trong những ngày mưa (khoảng 90%), 
Rồng đất xuất hiện những vết lở loét trên da, vết loét ngày càng lan rộng làm con vật 
gầy yếu và dễ bị chết nếu không được điều trị kịp thời. Những lúc độ ẩm không khí 
xuống thấp (khoảng 40 - 45%) chúng thường chui vào các bụi cây, hốc đá hay nằm 
ngâm mình trong nước.  

3.3. Đặc điểm dinh dưỡng trong điều kiện nuôi 

3.3.1. Thành phần thức ăn 

Căn cứ vào các loại thức ăn của các tác giả trên, đồng thời dựa vào nguồn động vật, 
thực vật sẵn có tại địa phương, Rồng đất được thử nghiệm cho ăn lặp lại  ở 7 chuồng 
khác nhau và được thực hiện trong suốt quá trình nuôi.  

Thức ăn ưa thích của Rồng đất trưởng thành gồm: 1. Giun đất (Pheretima sp); 2. Giun 
quế (Perionyx excavatus); 3. Sâu gạo (Zoophobas mario); 4. Ốc sên (Achatinafulica); 5. 
Cá cảnh nhỏ; 6. Mối (Bộ Isoptera); 7. Dế (Gryllulus chinensis); 8. Châu chấu (Bộ 
Orthoptera); 9. Gián đất (Eupolyphaga sinensis Walker); 10. Chuối (Musa sp); 10. Xoài 
(Mangifera sp); 11. Mít (Artocarpus heterophyllus).  
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Trong quá trình nuôi dùng làm cảnh, Rồng đất ăn nhiều giun đất, châu chấu, sâu gạo, 
mối, cá cảnh nhỏ, chuối và xoài chín; nhưng chúng lại ăn ít các loại: tép, dứa, bí đỏ, cà 
rốt; không ăn cá mại. Kết quả này tương đối giống với các tác giả khi nuôi Rồng đất bán 
công nghiệp tại Huế, nhưng có phần khác với điều kiện nuôi ở Bến Tre (Rồng đất không 
ăn chuối chín, mít chín nhưng ăn rất nhiều trái trứng cá).  

3.3.2. Khối lượng thức ăn 

Khối lượng thức ăn của rồng đất trong điều kiện nuôi được tổng hợp ở bảng 1.  

Bảng 1. Lượng thức ăn sử dụng của Rồng đất trong điều kiện nuôi 

Rồng đất trưởng thành Rồng đất con 

Ngày đo 
Lượng thức ăn sử dụng 

1con/ngày (g) 
Ngày đo 

Lượng thức ăn sử dụng 
1con/ngày (g) 

20/XI/11 1,20±0,58 17/VI/12 0,67±0,14 

5/XII/11 1,12±0,46 24/VI/12 0,86±0,23 

20/XII/11 1,35±0,62 1/VII/12 0,97±0,25 

4/I/12 1,72±1,61 8/VII/12 1,03±0,34 

19/I/12 2,07±0,77 15/VII/12 1,24±0,16 

3/II/12 2,44±0,88 22/VII/12 0,92±0,22 

18/II/12 2,26±1,12 29/VII/12 1,31±0,17 

4/III/12 2,48±1,07 5/VIII/12 1,20±0,23 

19/III/12 2,83±1,02 12/VIII/12 1,06±0,20 

3/IV/12 3,10±1,10 19/VIII/12 1,39±0,41 

18/IV/12 3,16± 1,01 26/VIII/12 1,36±0,39 

3/V/12 3,31±0,88 2/IX/12 1,28±0,17 

18/V/12 3,65±0,80 9/IX/12 0,90±0,24 

2/6VI/12 4,02±0,83   

17/VI/12 4,49±0,92   

2/VII/12 4,84±1,01   

17/VII/12 5,27± 1,09   

1/VIII/12 6,15± 1,48   

16/VIII/12 6,72±1,62   

30/VIII/12 5,71± 1,42   

10/IX/12 4,47±1,02   
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Thức ăn ưa thích của Rồng đất con: 1. Sâu gạo (Zoophobas mario); 2. Giun quế 
(Perionyx excavatus); 3. Cá cảnh nhỏ; 4. Mối (Bộ Isoptera); 5. Châu chấu (Bộ 
Orthoptera); 6. Gián đất (Eupolyphaga sinensis Walker); 7. Chuối (Musa sp); 8. Xoài 
(Mangifera sp); 9. Mít (Artocarpus heterophyllus); 

Lượng thức ăn trong mỗi lần ăn và số lần ra ăn trong một ngày của con trưởng thành và 
con sơ sinh có sự khác biệt. Con sơ sinh thường ra ăn nhiều lần trong ngày (2 - 5 
lần/ngày). Qua bảng 1, lượng thức ăn những con sơ sinh  nhiều nhất 1,39g/cá thể/ngày, 
ít nhất 0,67g/cá thể/ngày, lượng thức ăn trong mỗi lần ăn ít hơn những con trưởng 
thành. Những con trưởng thành số lần ra ăn ít (1 - 2 lần/ngày), lượng thức ăn nhiều nhất 
6,72g/cá thể/ ngày, ít nhất 1,12g/cá thể/ngày.  

3.4. Đặc điểm sinh sản trong điều kiện nuôi 

Quá trình tiến hành nuôi thử nghiệm từ tháng XI/2011  - IX/2012, đã ghi nhận có 4 cá 
thể đẻ 5 ổ trứng, trình bày ở bảng 2.  

Bảng 2. Đặc điểm sinh sản của Rồng đất trong điều kiện nuôi 

Ổ số 1 2 3 4 5 Tổng 

N 4 8 6 6 7 31 

P (g) 2,1 2,3 2,2 2,3 2,5  

Dài (cm) 2,45 2,5 2,5 2,5 2,6  

Rộng (cm) 1,25 1,2 2,2 1,25 1,2  

Thời gian đẻ 
14h   - 17h 

29/2/2012 
14h 

30/3/2012 
10h30’ 

18/4/2012 
15h  - 17h10’
23/4/2012 

8h 

11/6/2012  

Vị trí đẻ 
Trên bề mặt 

cát 
Đào hố 

15 - 17 (cm)
Đào hố 

7 - 10 (cm)
Đào hố 

5 - 8 (cm) 
Đào hố 

13 - 15 (cm) 
 

Màu sắc 
Trắng  
nhạt 

Trắng  
hồng 

Trắng  
hồng 

Trắng  
nhạt 

Trắng hồng  

Thời gian nở Hỏng 
5h - 6h 

10/62012 
16h  - 17h 

1/7/2012 
5h - 6h 

8-9/7/2012 
5h - 6h 

28/8/2012 
 

Số ngày nở  73  - 75 75 76  - 77 78  

Nhiệt độ ấp 
(0C) 

 26,60C 27,30C 27,50C 28,70C   

Độ ẩm ấp 
(%) 

 73,6% 72,3% 70,6% 68,4%  

Tỷ lệ nở  
5/8 

(62,5%) 
6/6 

(100%) 
4/6 

(66,7%) 
7/7 

(100%) 
22/27 

(81,5%) 

Tỷ lệ sống  
3/5 

(60%) 
4/6 

(66,7%) 
4/4 

(100%) 
7/7 

100% 
18/22 

(81,8%) 
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Kết quả cho thấy mùa sinh sản của Rồng đất trong điều kiện nuôi dùng làm cảnh ở 
thành phố Huế bắt đầu từ cuối tháng II - VI trong năm. Kết quả này giống với Bùi Thị 
Thúy Bắc [1] nuôi Rồng đất ở Bến Tre (tháng II - VI); và sớm hơn so với kết quả của 
Ngô Đắc Chứng và cs nuôi Rồng đất ở Nam Đông - Thừa Thiên Huế (tháng V - VI) [4].  

3.4.1. Số lứa đẻ trong năm 

Trong thời gian nuôi thử nghiệm từ tháng XI/2011 - IX/2012, có 4 con cái đẻ, trong đó 
có 1 con đẻ/2 ổ, 3 con đẻ/3 ổ. Như vậy, mỗi con có thể đẻ từ 1 - 2 lứa/năm. 

3.4.2. Số lượng trứng của từng lứa 

Trong 5 ổ trứng bao gồm: 1 ổ 4 trứng, 2 ổ 6 trứng, 1 ổ 7 trứng và 1 ổ có 8 trứng. Như 
vậy, trong điều kiện nuôi dùng làm cảnh, Rồng đất đẻ từ 4  - 8 trứng, ít hơn so với các 
kết quả nghiên cứu của Trần Thị Mai Hường [19] (nuôi ở Nam Đông - Thừa Thiên Huế: 
7 - 15 trứng/lứa), Bùi Thị Thúy Bắc [5] (nuôi ở Bến Tre: 4 - 10 trứng/lứa) và theo D. 
Foster & Smith thì 8 - 12 trứng/lứa. 

3.4.3. Kích thước và khối lượng trứng 

Tính đến ngày 10/IX/2012, có 4 con  Rồng  đất  đẻ  được 31 quả trứng. Trứng có trọng 
lượng trung bình 2,28g, chiều dài trung bình 2,51cm, chiều rộng trung bình 1,42cm. 

3.4.4. Thời gian ấp trứng 

Quá trình theo dõi ghi nhận được có sự khác nhau về thời gian nở giữa các trứng trong 
cùng một ổ và giữa các ổ. Tuy nhiên, thời gian chênh lệch giữa các ổ không lớn, thời 
gian ấp lâu nhất là ổ số 5 (78 ngày), ổ số 2 có thời gian ấp ngắn nhất (73 ngày). 

3.4.5. Trứng nở 

Những quả trứng trong một ổ thường nở cùng một ngày hoặc 1  - 2 ngày. Thời gian 
hoàn thành quá trình nở tính từ khi trên vỏ trứng bắt đầu nứt, tràn dịch ra ngoài, đến khi 
Rồng đất sơ sinh hoàn toàn thoát ra khỏi vỏ trứng là khoảng 50  - 60 phút.  

Quan sát khi nở, đầu Rồng đất chui ra trước, sau đó lần lượt là chi trước, chi sau và 
đuôi. Con sơ sinh có trọng lượng khoảng 2,4  - 2,7g, chiều dài thân khoảng 3,2  - 3,6cm, 
chiều dài đuôi khoảng 8,8  - 10,5cm. Đầu nhỏ nhưng tròn hơn, vảy lưng chưa thấy rõ; 
mặt trên thân màu xanh thẫm, mặt dưới màu xanh lá cây tươi sáng với những vết lốm 
đốm tối. Sau khi thoát khỏi trứng, Rồng đất sơ sinh khá nhanh nhẹn, đã thích leo trèo 
ngay, đầu rất linh hoạt, mắt tinh nhanh quan sát xung quanh. Một ngày sau nở chúng bắt 
đầu kiếm ăn. 

3.5  Sự tăng trưởng trong điều kiện nuôi 

3.5.1. Sự tăng trưởng của Rồng đất trưởng thành 

Nghiên cứu tốc độ tăng trưởng trong thời gian tiến hành nuôi thử nghiệm từ  XI/2011 - 
IX/2012. Dựa trên kết quả cân trọng lượng cơ thể, đo chiều dài thân thu được qua 21 lần 
đo (mỗi lần đo cách nhau 15 ngày) để đánh giá sự tăng trưởng của Rồng đất trong điều 
kiện nuôi dùng làm cảnh. 
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Sự tăng trưởng của 24 con Rồng đất (trong đó 17 con cái và 7 con đực) được trình bày ở 
hình 4. Từ tháng XI đến đầu tháng II Rồng đất chưa thích nghi với môi trường mới nên 
ăn rất ít, trọng lượng cơ thể giảm trung bình 18,12g/con. Từ tháng III đến tháng VI, một 
số cá thể đẻ trứng nên cơ thể giảm trung bình 8,35g/con, những con khác tăng trọng 
trung bình 1,50g/con. Giai đoạn tháng VII đến đầu tháng IX tăng trọng trung bình 
2,05g/con. Đây là thời gian thời tiết nắng ấm, Rồng đất đã quen với môi trường sống 
mới, nguồn thức ăn tương đối dồi dào, dễ kiếm (châu chấu, sâu gạo, mối, chuối chín). 

 

Hình 4. Sự tăng trưởng trọng lượng, chiều dài thân của Rồng đất trưởng thành 

3.5.2. Sự tăng trưởng của Rồng đất con 

Từ ngày 10/6/2012 đến ngày 13/9/2012 theo dõi sự tăng trưởng của 18 con non được 
trình bày ở biểu đồ (Hình 5-8).  

 

Hình 5. Sự tăng trưởng trọng lượng, chiều dài thân của Rồng đất con ổ số 2 
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Hình 6. Sự tăng trưởng trọng lượng, chiều dài thân của Rồng đất con ổ số 3 

 

Hình 7. Sự tăng trưởng trọng lượng, chiều dài thân của Rồng đất con ổ số 4 

 

Hình 8. Sự tăng trưởng trọng lượng, chiều dài thân của Rồng đất con ổ số 5 
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Những con sơ sinh được nở ra trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế tăng trưởng rất 
nhanh, do được sinh ra trong môi trường nuôi nên các con non nhanh chóng thích nghi. 
Sau khi nở ra được một ngày chúng đã tự chủ động tìm kiếm thức ăn. Sau ba tháng nở 
trọng lượng trung bình của Rồng đất non là 10,60g/con, trung bình tăng 8,07g/con. 

Tăng trưởng theo chiều dài thân của Rồng đất sơ sinh khá cao, sau ba tháng trung bình 
mỗi cá thể tăng 0,87cm. 

4. KẾT LUẬN 

Chuồng nuôi dùng làm cảnh dành cho con trưởng thành có kích thước 1,2 x 0,6 x 
0,75m, được chia làm hai ngăn. Ngăn 1 dùng làm nơi trú ẩn, ngăn 2 là nơi hoạt động và 
kiếm ăn của Rồng đất. Chân chuồng cao từ 20 - 50cm.  

Thành phần thức ăn của rồng đất trưởng thành gồm 9 loại động vật như: Châu chấu, 
gián, giun đất, giun quế, sâu gạo, mối, dế, cá cảnh nhỏ, ốc sên. Với 5 loại thực vật như: 
Chuối, mít, xoài, dứa, đu đủ. Rồng đất sơ sinh ăn 6 loại động vật: Sâu gạo, giun quế, 
mối, châu chấu, gián đất, cá cảnh nhỏ và 4 loại thực vật: Chuối, mít, xoài, đu đủ. Những 
thức ăn lớn chúng chỉ ăn từng phần, những loại nhỏ chúng ăn tất cả như mối, sâu quy,… 

Khối lượng thức ăn của con trưởng thành trung bình ăn từ 3  - 8g/cá thể/ngày; con sơ 
sinh trung bình ăn từ 0,5  - 1,4g/cá thể/ ngày. 

Trong điều kiện nuôi dùng làm cảnh tại thành phố Huế, Rồng đất đẻ hai lứa/năm. Lứa 
đầu từ tháng cuối tháng II, lứa hai vào đầu tháng VI, từ 4 - 8 trứng/lứa, trọng lượng 
trung bình của trứng là 2,28g, chiều dài trung bình là 2,51cm, chiều rộng trung bình là 
1,42cm. Thời gian ấp trứng không giống nhau giữa các ổ và cũng khác nhau giữa các 
trứng trong cùng một ổ. Thời gian ấp trứng từ 73  - 78 ngày, trung bình 75,5 ngày. 

Rồng đất trưởng thành sau gần 11 tháng nuôi, trọng lượng của mỗi con tăng trung bình 
14,9g/con (trung bình 1,35g/con/tháng). Chiều dài thân trung bình mỗi cá thể tăng 
1,76cm (trung bình 0,16cm/con/tháng). Rồng đất sơ sinh sau ba tháng nở trọng lượng 
trung bình là 10,6g/con, tăng trung bình 8,07g/con (trung bình 2,69g/con/tháng). Tăng 
trưởng theo chiều dài thân trung bình là 0,87cm/con (trung bình 0,29cm/con/tháng). 

----------------------------------------------------------- 

Ghi chú: Xem hình ảnh minh họa ở phần phụ lục.  
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STUDY OF TEST BREEDING WATER DRAGON Physignathus cocincinus 
Cuvier, 1829 FOR ORNAMENT   

Ngo Dac Chung, Dau Thi Nam Binh 

SUMMARY 

Water dragon (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) had been bred for ornament at 
Thua Thien Hue province from November 2011 to September 2012. Water dragons had 
been bred in cage made of wood and steel in average temperature of 270C and humidity 
of 75%. They are fed by 9 kinds of animal and 5 kinds of plant. Water dragon lays 4-8 
eggs in February and April every year. The average growth rate is 1,35 g/month (adult) 
and 2,69/month (juvenile). 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 07/10/2012; sửa xong ngày 12/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Cao Tiến Trung. 
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DẪN LIỆU VỀ KHU VỰC PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA 
LOÀI NHÔNG CÁT Leiolepis reevesii (Gray, 1831) Ở VƯỜN QUỐC GIA 

YOK ĐÔN, HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐĂK LĂK 

NGÔ ĐẮC CHỨNG 

Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế 

NGUYỄN VĂN LANH, PHAN VŨ NGUYÊN 

Đại học Tây Nguyên 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, ở khu vực Tây Nguyên những công trình nghiên cứu về động vật nói chung 
và Lưỡng cư, Bò sát nói riêng vẫn chưa nhiều. Một số công trình nghiên cứu chủ yếu 
nghiên về mặt điều tra thành phần loài chưa đi sâu nghiên cứu từng đối tượng cụ thể. Vì 
thế, cần có nhiều công trình nghiên cứu về đặc điểm sinh học cũng như sinh thái học 
của các loài Lưỡng cư, Bò sát để bổ sung thêm tư liệu cho khoa học về Lưỡng cư, Bò 
sát ở khu vực Tây Nguyên.  

Nhông cát L. reevesii là một trong năm loài nhông cát phân bố ở Việt Nam, theo các 
nghiên cứu trước thì loài này phân bố tương đối rộng: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, 
Campuchia, Thái Lan, ở Việt Nam chúng phân bố từ Quảng Trị trở ra [7]. Cho đến nay 
đã có nhiều tác giả nghiên cứu về nhông cát giống Leiolepis ở Việt Nam trên các lãnh 
vực khác nhau. Về đặc điểm hình thái và phân loại có kết quả nghiên cứu của Ngô Đắc 
Chứng [1], Cao Tiến Trung [13],... Về đặc điểm di truyền có các công trình của 
Darevski I.S. và Kupryianova L.A. [5], Long-Hui Lin et al. [10], Trần Quốc Dung [6],.. 
Về sinh thái học có các công trình của Ngô Đắc Chứng và các tác giả khác [2], [3], [4]. 
Tuy nhiên, các nghiên cứu về nhông cát ở Tây Nguyên thi chưa có nhiều.  

Tháng 7 năm 2012 trong một chuyến khảo sát thực địa tại vườn quốc gia Yok Đôn, 
chúng tôi đã phát hiện loài L. reevesii có phân bố tại đây. Theo kết quả điều tra thì 
Nhông cát ở đây chủ yếu được người dân bản địa bắt về làm thức ăn hằng ngày. Do đó 
Nhông cát bị đánh bắt một cách bừa bãi, đặc biệt là vào mùa sinh sản vì thế số lượng cá 
thể Nhông cát bị suy giảm một cách nghiêm trọng.  

Bài viết này chủ yếu cung cấp các thông tin về  khu vực phân bố mới và một số đặc 
điểm sinh học của loài Nhông cát Leiolepis reevesii  tại vườn quốc gia Yok Đôn, góp 
phần hoàn chỉnh những dẫn liệu Nhông cát cho Việt Nam. 

2. TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Đề tài được tiến hành từ tháng VII đến tháng X năm 2012 tại vườn quốc gia Yok Đon, 
huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp điều tra, thu mẫu, bảo quản và xử lý số liệu: 

Điều tra thăm dò sự có mặt của đối tượng nghiên cứu thông qua phỏng vấn người dân 
địa phương, kiểm lâm.  

Mẫu được thu 1 lần trong tháng IX, 2 lần trong tháng X, mẫu  thu bằng cách đào bắt. 
Tổng số mẫu thu là 19 trong đó có 10 cá thể đực và 9 cá thể cái.  

Các mẫu sau khi phân tích được bảo quản trong cồn 950 và được lưu giữ tại Phòng Thí 
nghiệm Sinh học Cơ sở, Bộ môn Sinh học Cơ sở, Khoa Khoa học tự nhiên và Công 
nghệ, Trường đại học Tây Nguyên. 

Số liệu được xử lí theo phương pháp thống kê sinh học dựa trên phần mềm Microsoft 
Excel 2010.  

b. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái 

Phân tích các đặc điểm hình thái dựa trên các tài liệu của: Ngô Đắc Chứng., 1991, 
Darevsky I.S., 1993, Bourret R., 1943, Taylor E.,1962, Jesse L. Grismer &  L. Lee 
Grismer., 2012.  

Tính trạng khối lượng và kích thước: khối lượng cơ thể (P), dài thân (SVL), dài đuôi 
(TL), dài đầu (HL), rộng đầu (HW), dài mõm (LS), khoảng cách 2 mũi (DN), khoảng 
cách 2 mắt (DE), đường kính mắt (ED), dài ống chân trước (FA), dài bàn chân trước 
(FL), dài ngón chân trước (ngón 3) (TLB), dài ống chân sau (TIB), dài bàn chân sau 
(HB), dài ngón chân sau (ngón 3) (TLA).  

Tính trạng số lượng: Số lượng vảy môi trên trái (SPL), số lượng vảy môi trên phải 
(SPR), số lượng vảy môi dưới trái (INFRL), số lượng vảy môi dưới phải (INFRR), số 
lượng lỗ đùi trái (FHL), số lượng lỗ đùi phải (FHR). 

Mô tả màu sắc: mặt lưng, mặt bụng, hai bên mạn sườn của cá thể đực và cá thể cái. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Sự phân bố của nhông cát 

Qua quá trình điều tra thực địa kết hợp với phỏng vấn kiểm lâm và người dân địa 
phương chúng tôi đi đến kết luận sau: Nhông cát Leiolepis reevesii phân bố ở khu vực 
rừng Khộp nơi có sinh cảnh tương đối đặc trưng, tầng trên phần lớn là cây lá rụng thuộc 
họ Dầu (Dipterocarpaceae), tầng dưới là trảng cây bụi và trảng cỏ, ven dòng sông 
Sêrepôk thuộc vườn quốc gia Yok Đôn. Ngoài ra, Nhông cát còn phân bố ở một số khu 
vực thuộc đất nông nghiệp (rẫy ngô, rẫy đậu, rẫy lúa,…) của người dân quanh khu vực 
rừng.  

3.2. Đặc điểm hình thái của nhông cát L. reevesii 

Nhông cát L. reevesii là loài có giới tính phân biệt rõ ràng, thân dẹp theo hướng lưng 
bụng, không có gai trên lưng, da được phủ bởi một lớp vảy nhỏ, đầu nhỏ, mõm dài, mắt 
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có mi cử động linh hoạt. Mặt trên cơ thể có màu nâu xen kẻ là các sọc màu xanh lá cây 
nhạt, trên các chi và 1/3 gốc đuôi có các chấm màu vàng nhạt, chi sau có nhiều chấm 
đậm và phân bố dày hơn chi trước. Hai bên bụng có các dãy màu tương phản cam - đỏ - 
vàng. Dưới bụng có màu trắng đục, dưới cổ có màu trắng xen lẫn xanh rêu, xương sườn 
có khả năng cử động làm da hai bên bụng căng ra để khoe mẽ. 

Kích thước cá thể cái thường nhỏ hơn cá thể đực, giai đoạn con non màu sắc tương đối 
giống nhau, chưa phân biệt được giới tính. Ngoài ra, giữa cá thể đực và cá thể cái cũng 
có một số đặc điểm sai khác được mô tả ở bảng 1.  

Bảng 1. Đặc điểm sai khác hình thái ngoài của cá thể đực và cá thể cái 

Giới tính 

Đặc điểm 
Cá thể đực Cá thể cái 

Kích thước 
- Thường lớn hơn 

- Gốc đuôi rộng 

- Bé hơn 

- Gốc đuôi hẹp 

Màu sắc 

- Màu sắc sặc sỡ 

- Trên lưng có sọc mờ chìm dưới các 
họa tiết hình ô van trên lưng. 

- Hai bên cổ, mạn sườn có các sọc 
màu tương phản trắng -  cam trên 
nền đen. 

- Màu sắc nhạt hơn 

- Có 2 sọc kéo dài từ sau 
khóe mắt và 1 sọc từ sau đầu 
đến tận gốc đuôi. 

- Không có sọc hai bên cổ, 
mạn sườn. 

 

3.3. Tính trạng khối lượng, kích thước, số lượng vảy và các tỷ lệ của loài Leiolepis 
reevesii 

Bảng 2. Đặc điểm và tỷ lệ các tính trạng của loài L. reevesii đực và cái 

Đặc 
điểm 

Cá thể đực (n=10) Cá thể cái (n=9) 

Max - min (mm) Mean ± SD Max - min (mm) Mean ± SD 

P 29 - 12 18,2 ± 5,47 23 - 13 19 ± 3,71 

HL 21,1 - 17 18,77 ± 1,26 19,1 - 17,2 18,23 ± 0,66 

HW 11,5 - 9,4 10,39 ± 0,67 11,2 - 9,3 10,5 ± 0,58 

LS 10,7 - 7,8 8,98 ± 0,91 9,3 - 8 8,81 ± 0,46 

DE 4,6 - 2,3 3,34 ± 0,68 4,4 - 2,5 3,31 ± 0,57 

ED 3,3 - 1,9 2,33 ± 0,41 2,5 - 2 2,27 ± 0,19 

DN 4,6 - 3,5 4,11 ± 0,33 4,6 - 3,6 4,21 ± 0,28 

SVL 103 - 74,9 87,44 ± 8,83 91,3 - 78,4 86,79 ± 4,65 

FA 14,2 - 10,4 12,14 ± 1,21 13 - 10,5 11,96 ± 0,86 
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TIB 22,7 - 17,8 19,87 ± 1,73 20,8 - 17,3 19,78 ± 1,20 

FL 15 - 11 12,97 ± 1,40 13,7 - 11,4 12,41 ± 0,73 

HB 32 - 25,5 28,84 ± 2,51 29,6 - 26 27,9 ± 1,35 

TLB 9 - 6,5 7,45 ± 0,82 8,7 - 6,3 7,56 ± 0,73 

TLA 19,3 - 12 16,12 ± 2,15 17,7 - 14,4 15,99 ± 0,98 

TL 223,6 - 125,8 176,58 ± 32,07 193,6 - 134 173,88 ± 21,04 

SPL 11 - 8 9,5 ± 0,85 10 - 8 9,22 ± 0,67 

SPR 11 - 8 9,4 ± 0,84 11 - 9 9,33 ± 0,71 

INFRL 10 - 8 9,2 ± 0,79 11 - 8 9,22 ± 0,83 

INFRR 10 - 9 9,5 ± 0,53 11 - 8 9,22 ± 1,09 

FHL 19 - 17 17,9 ± 0,74 19 - 15 16,78 ± 1,20 

FHR 19 - 17 18,1 ± 0,74 19 - 17 17,67 ± 0,71 

Tỷ lệ các tính trạng    

HL/SVL 0,23 - 0,20 0,21 ± 0,01 0,22 - 0,20 0,21 ± 0,01 

HW/HL 0,57 - 0,53 0,55 ± 0,01 0,61 - 0,54 0,58 ± 0,02 

FA/FL 1,03 - 0,87 0,93 ± 0,05 0,95 - 0,88 0,97 ± 0,09 

FL/SVL 0,15 - 0,14 0,15 ± 0,01 0,15 - 0,13 0,14 ± 0,01 

TIB/HB 0,71 - 0,66 0,69 ± 0,02 0,74 - 0,67 0,71 ± 0,02 

HB/SVL 0,35 - 0,31 0,33 ± 0,01 0,33 - 0,31 0,32 ± 0,01 

DOE/HL 0,24 - 0,14 0,18 ± 0,03 0,24 - 0,15 0,18 ±  0,03 

Ghi chú: Mean: Trung bình, SD: Độ lệch chuẩn, các ký hiệu khác theo phần phương pháp 
nghiên cứu. 

 
Kết quả phân tích số liệu như sau:  

Đặc điểm khối lượng, kích thước và số lượng vảy:  

Ở Nhông cát Leiolepis reevesii đực: Khối lượng cơ thể (18,2 ± 5,47)g, dài thân (87,44 
± 8,83)mm, dài đuôi (176,58 ± 32,07)mm, dài đầu (18,77 ± 1,26)mm, rộng đầu (10,39 ± 
0,67)mm, dài mõm (8,98 ± 0,91)mm, khoảng cách 2 mũi (4,11 ± 0,33)mm, khoảng cách 
2 mắt (3,34 ± 0,68)mm, đường kính mắt (3,34 ± 0,49)mm, dài ống chân trước (12,14 ± 
1,21)mm, dài bàn chân trước (12,97 ± 1,40)mm, dài ngón chân trước (ngón 3) (7,45 ± 
0,82)mm, dài ống chân sau (19,87 ± 1,73)mm, dài bàn chân sau (28,84 ± 2,51)mm, dài 
ngón chân sau (ngón 3) (16,12 ± 2,15)mm. Số lượng vảy môi trên trái và vảy môi trên 
phải khoảng 8 - 11, số lượng vảy môi dưới trái khoảng 8 - 10, số lượng vảy môi dưới 
phải khoảng 9 - 10, số lượng lỗ đùi trái và số lượng lỗ đùi phải từ 17 - 19 
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Ở Nhông cát Leiolepis reevesii cái: Khối lượng cơ thể (19 ± 3,71)g, dài thân (86,79 ± 
4,65)mm, dài đuôi (173,88 ± 21,04)mm, dài đầu (18,23 ± 0,66)mm, rộng đầu (10,5 ± 
0,58)mm, dài mõm (8,81 ± 0,46)mm, khoảng cách 2 mũi (4,21 ± 0,28)mm, khoảng cách 
2 mắt (3,31 ± 0,57)mm, đường kính mắt (2,27 ± 0,19)mm, dài ống chân trước (11,96 ± 
0,86)mm, dài bàn chân trước (12,41 ± 0,73)mm, dài ngón chân trước (ngón 3) (7,56 ± 
0,73)mm, dài ống chân sau (19,78 ± 1,20)mm, dài bàn chân sau (27,9 ± 1,35)mm, dài 
ngón chân sau (ngón 3) (15,99 ± 0,98)mm. Số vảy môi trên trái khoảng 8 - 10, số lượng 
vảy môi trên phải 9 - 11, số lượng vảy môi dưới phải và số lượng vảy môi dưới trái 
khoảng 9 - 11, số lượng lỗ đùi trái từ 15 - 19, số lượng lỗ đùi phải tử 17 - 19.  

Về tỷ lệ giữa các tính trạng: HL/SVL chiếm 21% đối với con đực và 22% đối với con 
cái; HW/HL chiếm 55% đối với con đực và 61% đối với con cái; FA/FL chiếm 93% đối 
với con đực và 95% đối với con cái; FL/SVL chiếm 15% đối với con đực và 15% đối 
với con cái; TIB/HB chiếm 96% đối với con đực và 74% đối với con cái; HB/SVL 
chiếm 33% đối với con đực và 33% đối với con cái;  DOE/HL chiếm 18% đối với con 
đực và 18% đối với con cái.  

3.4. So sánh tương quan một số tính trạng loài L. reevesii đực và cái ở vườn quốc 
gia Yok Đôn 

3.4.1 Tương quan giữa chiều dài đầu và chiều rộng đầu 

Qua biểu đồ hình 1 cho ta thấy mối tương quan giữa chiều dài đầu và rộng đầu của cá 
thể cái và đực tỷ lệ thuận với nhau. Tuy nhiên, ta nhìn vào đường tương quan và hàm 
tương quan ta thấy rằng sự tương quan giữa cá thể đực và cái có sự khác nhau (con cái 
R2 = 0,56; con đực R2= 0,85). Khi cá thể cái và đực có cùng chiều dài đầu thì cá thể cái 
có chiều rộng đầu lớn hơn, có nghĩa là con cái có đầu to hơn con đực nếu cùng lứa tuổi. 

 

 

Hình 1. Biểu đồ sự tương quan giữa chiều dài đầu và rộng đầu 
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3.4.2 Tương quan giữa chiều dài thân và chiều dài đầu  

Qua biểu đồ hình 2 cho thấy, mối tương quan giữa dài thân và dài đầu là tương quan 
thuận với nhau. Khi thân càng dài thì đầu càng dài, giữa cá thể đực và cái không có sự 
sai khác nhau nhiều về sự tương quan này (con đực R2= 0,83 và cao cái R2 = 0,92), như 
vậy R2 đều lớn hơn 0,8 cho thấy sự tương quan tương đối đồng điều. Ở giai đoạn có 
cùng chiều dài thân thì chiều dài đầu của con cái lớn hơn con đực, khi quan sát hai 
đường tương quan ta có thể khẳng định rằng, chiều dài đầu của con cái lớn hơn con đực 
khi con cái và con được có cùng chiều dài thân. 

 

Hình 2. Biểu đồ sự tương quan giữa chiều dài thân và dài đầu 

 

3.4.3 Tương quan giữa chiều dài thân và chiều dài đầu  

 

Hình 3. Biểu đồ sự tương quan giữa chiều dài thân và khối lượng 
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Qua biểu đồ hình 3 ta thấy, mối tương quan giữa chiều dài thân và khối lượng cơ thể là 
tương quan thuận với nhau. Ở giai đoạn con đực và con cái có chiều dài 80mm thì khối 
lượng cơ thể giữa con đực và con cái giống nhau, tuy nhiên khi nhìn vào hai đường 
tương quan ta thấy, ở giai đoạn khối lượng lớn hơn thì con đực có kích thước cơ thể dài 
hơn con cái. Điều này cho thấy, con được phát triển về kích thước nhanh hơn con cái 
khi cả hai con cùng khối lượng. 

4. KẾT LUẬN 

Phân bố: Loài Nhông cát Leiolepis reevesii có khu vực phân bố mở rộng thêm tại vườn 
quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. Sinh cảnh phân bố thuộc rừng 
Khộp, chủ yếu là cây lá rụng thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae), tầng dưới là trảng cây 
bụi, nền đất chủ yếu là đất đỏ pha cát trắng, đất mềm dễ đào hang. 

Đặc điểm hình thái:  

- Hình dạng: Nhông cát L. reevesii là loài có giới tính phân biệt rõ ràng. Cá thể đực có 
hai dải sọc bên lưng không liên tục từ sau mắt đến góc đuôi tạo thành những hoa văn 
hình ôvan. Cá thể cái hai dải sọc bên đuôi liền từ sau mắt đến gốc đuôi. Kích thước cá 
thể cái thường nhỏ hơn cá thể đực. 

- Tính trạng khối lượng, kích thước và số lượng vảy: Trong 19 cá thể được phân tích (10 
đực, 9 cái) chúng tôi nhận thấy các tính trạng không có sự khác biệt nhiều, hầu hết các 
tính trạng gần giống nhau.  

----------------------------------------------------- 

Ghi chú: Xem ảnh minh hoạ ở phần phụ lục. 
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DISTRIBUTION AND MORPHOLOGICAL CHARACTRRISTICTS OF 
BUTTURFLY LIIZARD Leiolepis reevesii (Gray,1831) IN YORK DON 

NATIONAL PARK, DAK LAK PROVINCE 

Ngo Dac Chung et al.  

SUMMARY 

Species Leiolepis reevesii (Gray, 1831) is a lizard genus belong to Iguana (Agamidae), 
class Reptile (Retilia). In Vietnam, this species is mainly distributed in the sands coastal 
of central. However, through the whole process of research, survey the field several 
times, we have discovery species Leiolepis reevesii distributed in forested areas 
deciduous forest (Khộp) at national parks Yokdon in KrongNa commune, Buon Don 
district, Dak Lak province. This is the new discovery of the species about distribution 
area. This contributes to increased for scientific data about distribution, adaptation of L. 
reevesii in different natural conditions. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 10/10/2012; sửa xong ngày 19/11/2012.  

Người nhận xét: TS. Nguyễn Văn Sáng. 
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SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở VÙNG AN 
GIANG VÀ ĐỒNG THÁP 

NGÔ ĐẮC CHỨNG 

Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế 

HOÀNG THỊ NGHIỆP 

Trường đại học Đồng Tháp 

1. MỞ ĐẦU 

Thừa hưởng những ưu đãi của thiên nhiên Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long có sự 
đa dạng sinh học rất cao. Vùng này có địa hình chủ yếu là đồng bằng với hệ thống sông 
ngòi chằng chịt, nơi đón đầu dòng chảy của sông Tiền và sông Hậu đổ vào Việt Nam. 
Bên cạnh địa hình đồng bằng thì An Giang còn có hệ thống núi cao, trong đó có đỉnh 
Núi Cấm được gọi là nóc nhà của miền Tây Nam bộ với độ cao tuyệt đối lên đến 716m 
so với mặt nước biển [8]. Với những điều kiện khí hậu, địa hình đặc thù của khu vực 
Tây Nam bộ nên vùng An Giang Đồng Tháp có một điều kiện tự nhiên, khí hậu thích 
hợp cho sự cư ngụ và phát triển của nhóm động vật ưa nhiệt, ưa ẩm, trong đó có lưỡng 
cư, bò sát [3]. 

Tuy nhiên, cũng như nhận định chung của các nhà nghiên cứu lưỡng cư, bò sát thì việc 
nghiên cứu nhóm động vật này được tiến hành chủ yếu ở các khu vực miền Bắc và miền 
Trung nhiều hơn. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, sự nghiên cứu về nhóm động vật 
này vẫn còn rải rác. Nghiên cứu về thành phần loài có các công trình của Nguyễn Văn 
Sáng và cộng sự (2002) của Trần Thị Anh Thư và Lê Nguyên Ngật (2007); của Ngô 
Đắc Chứng và Hoàng Thị Nghiệp từ năm 2006 đến nay. Gần đây, có một số công trình 
của các tác giả như Nguyễn Ngọc Sang (2010); Ngô Văn Trí, Grismer, L. L. và cộng sự 
(2007), (2008), (2010), (2011), công bố về các loài mới được phát hiện ở An Giang, 
Kiên Giang và Cà Mau. Điều này chứng tỏ tiềm năng về thành phần loài ở đây rất 
phong phú nên cần được nghiên cứu kỹ, đồng thời việc nghiên cứu này sẽ bổ sung 
những dẫn liệu mới về sự phân bố của các loài cho khu hệ lương cư, bò sát Việt Nam.  

2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các đợt khảo sát và thu mẫu trên thực địa từ tháng VIII năm 2008 đến tháng I năm 
2011, chia làm các đợt thu tập trung từ 4 đến 10 ngày. Các điểm thu mẫu và khảo sát 
được thực hiện ở các huyện, thị xã, thành phố của vùng nghiên cứu. Mỗi huyện, thị xã, 
thành phố được chọn từ 1 đến 2 xã để thu mẫu (điểm thu mẫu), riêng huyện Tri Tôn và 
huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang chọn mỗi huyện là 9 điểm thu mẫu, tổng số điểm 
thu mẫu là 58 điểm, tổng diện tích của các điểm thu mẫu ước tính là 980 km2, chiếm 
14,75% tổng diện tích của vùng nghiên cứu (6.644,08 km2).  

Mẫu vật được thu trực tiếp trên địa bàn nghiên cứu trong các đợt đi thu mẫu tập trung. 
Một số mẫu được mua lại ở các điểm mua bán động vật hoang dã. Mẫu sống khi thu 
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được tiến hành gây mê để chụp hình, sau đó định hình bằng phormol 10%, rồi chuyển 
sang cồn 790 để bảo quản. Quan sát, chụp ảnh, mô tả các đặc điểm hình thái và các đặc 
điểm khác của các loài đối với những loài không được phép thu mẫu hoặc những di vật 
của các loài còn lưu lại. Phỏng vấn những người thường tiếp xúc với lưỡng cư và bò sát 
như thợ săn, những người buôn chuyên mua bán động vật hoang dã ở địa phương. 
Trong quá trình phỏng vấn chúng tôi kết hợp thẩm định bằng bộ ảnh mẫu của các loài.  

Mẫu vật được thu và xử lý, sau đó đưa về phân tích và lưu trữ tại phòng thí nghiệm 
Động vật học, Khoa Sinh học, Trường đại học Đồng Tháp và Trường đại học Sư phạm, 
Đại học Huế. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

Từ nguồn mẫu vật thu được, kết hợp với việc quan sát và điều tra, tổng hợp các tài liệu 
liên quan, bước đầu đã xác định được 108 loài lưỡng cư và bò sát ở vùng An Giang và 
Đồng Tháp. Trong số 108 loài của vùng, có 33 loài quý hiếm được liệt kê trong Sách 
Đỏ Việt Nam 2007, Danh lục Đỏ IUCN và Nghị Định 32 của Chính Phủ. 

Từ thành phần loài điều tra được và những số liệu nghiên cứu về phân bố trong tự 
nhiên, chúng tôi đã bước đầu có một số nhận xét về phân bố của lưỡng cư, bò sát ở vùng 
An Giang và Đồng Tháp. 

3.1. Phân bố theo nơi ở 

Nơi ở của lưỡng cư, bò sát ở vùng An Giang và Đồng Tháp được chia thành 4 dạng chủ 
yếu là: ở trong đất, ở trong nước, ở trên mặt đất và ở trên cây. Dựa vào danh lục 108 
loài của khu hệ và nơi ở của từng loài để xác định nơi ở của lưỡng cư, bò sát ở vùng An 
Giang và Đồng Tháp như ở bảng 1. 

Bảng 1. Sự phân bố của lưỡng cư, bò sát ở An Giang và Đồng Tháp theo nơi ở 

Nhóm Taxon 
Sống trong 

đất 
Sống trong 

nước 
Sống trên 
mặt đất 

Sống trên 
cây 

Lưỡng cư 

Họ 1 5 6 2 

Giống 1 12 15 5 

Loài 1 (4,17%) 19 (79,17%) 23 (95,83%) 9 (37,5%) 

Thằn lằn 

Họ 1 0 5 4 

Giống 1 0 15 13 

Loài 2 (7,14%) 0 (0%) 24 (85,71%) 24 (85,71%) 

Rắn 

Họ 4 4 7 3 

Giống 5  8  25  14  

Loài 5 (11,9%) 15 (35,71%) 39 (92,86%) 21 (50%) 
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Rùa 

Họ 0 3 3 0 

Giống 0 9 9 0 

Loài 0 (0,0%) 9 (69,23%) 9 (69,23%) 0 (0,0%) 

Cá sấu 

Họ 0 1 0 0 

Giống 0 1 0 0 

Loài 0 (0,0%) 1 (100%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Nhận xét: 

- Nhóm lưỡng cư có 1 loài sống trong đất là Ichthyophis bannanicus, (chiếm 4,17% 
tổng số loài của nhóm và 0,93% tổng số loài của khu hệ). Có 19 loài sống trong nước 
như Kaloula pulchra, Hylarana nigrovitta… (chiếm 79,17% tổng số loài của nhóm và 
17,59% tổng số loài của khu hệ). Có 23 loài sống trên mặt đất như Duttaphrynus 
melanostictus, Ingerophrynus galeatus, Micryletta inornata, Fejervarya limnocharis… 
(chiếm 95,83% tổng số loài của nhóm và 21,3% tổng số loài của khu hệ). Có 9 loài sống 
trên cây như Hylarana erythraea, Rana johnsi, Polypedates leucomystax, Theloderma 
stellatum, Chiromantis nongkhogensis… chiếm 37,5% tổng số loài của nhóm và 8,33% 
tổng số loài của khu hệ). 

- Nhóm thằn lằn có 2 loài sống trong đất là Leiolepis belliana, Leiolepis reevesii… 
(chiếm 7,14% tổng số loài của nhóm và 1,85% tổng số loài của khu hệ). Không có loài 
nào sống trong nước. Có 24 loài sống trên mặt đất, gồm các loài Cnemaspis 
nuicamensis, Takydromus sexlineatus, Eutropis longicaudata, E. macularia, E. 
multifasciata, Lipinia vittigera… (chiếm 85,71% tổng số loài của nhóm và 22,22% tổng 
số loài của khu hệ). Có 24 loài sống trên cây như Calotes versicolor, Draco 
indochinensis, Draco maculatus, Gekko gecko Hemidactylus platyurus… (chiếm 
85,71% tổng số loài của nhóm và 22,22% tổng số loài của khu hệ). 

- Nhóm rắn có 5 loài chủ yếu sống trong đất như Ramphotyphlops braminus, Typhlops 
diardii, Cylindrophis ruffus, Erpeton tentaculatum… (chiếm 11,9% tổng số loài của 
nhóm và 4,63% tổng số loài của khu hệ). Có 12 loài sống trong nước như Enhydris 
bocourti, Enhydris chinensis, Enhydris enhydris, Enhydris innominata, Enhydris 
innominata, Erpeton tentaculatum … (chiếm 28,57% tổng số loài của nhóm và 11,11% 
tổng số loài của khu hệ). Có 39 loài sống trên mặt đất ví dụ như Xenopeltis unicolor, 
Oligodon cinereus, Oligodon fasciolatus, Oligodon ocellatus, Oligodon taeniatus, 
Cerberus rynchops, Amphiesma khasiense… (chiếm 92,86% tổng số loài của nhóm và 
36,11% tổng số loài của khu hệ), 21 loài sống trên cây như Ahaetulla nasuta, Ahaetulla 
prasina, Chrysopelea ornata… (chiếm 50% tổng số loài của nhóm và 19,44% tổng số 
loài của khu hệ). 

- Nhóm rùa không có loài nào sống trong đất và trên cây. Có 9 loài chủ yếu sống trong 
nước như: Cuora amboinensis, Batagus baska, Cyclemys tcheponensis… (chiếm 
69,23% tổng số loài của nhóm và 8,33% tổng số loài của khu hệ). Có 9 loài sống trên 
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mặt đất chẳng hạn: Heosemys grandis, Heosemys annadalii... (chiếm 69,23% tổng số 
loài của nhóm và 8,33% tổng số loài của khu hệ). 

- Nhóm cá sấu không sống trong đất, trên mặt đất và trên cây. Có 1 loài Cá sấu xiêm 
(Crocodylus siamensis) chủ yếu sống trong nước (chiếm 100% tổng số loài của nhóm 
và 0,93% tổng số loài của khu hệ). 

3.2. Phân bố theo sinh cảnh 

Căn cứ vào đặc điểm và điều kiện tự nhiên của vùng An Giang và Đồng Tháp, khu vực 
nghiên cứu đã được chia thành bốn loại sinh cảnh: Vườn nhà và ruộng lúa, sông lớn và 
kênh rạch, rừng tràm ngập nước, rừng thứ sinh. Sự phân bố theo sinh cảnh của các loài 
lưỡng cư, bò sát ở vùng An Giang và Đồng Tháp được trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2. Sự phân bố của lưỡng cư, bò sát ở vùng An Giang và Đồng Tháp theo sinh cảnh 

Nhóm Taxon 
Vườn nhà, 
ruộng lúa 

Sông lớn, kênh 
rạch 

Rừng tràm 
ngập nước 

Rừng thứ 
sinh 

Lưỡng cư 

Họ 4 5 6 6 

Giống 5 8 9 15 

Loài 8 (33,33%) 14 (58,33%) 18 (75,0%) 20 (83,33%) 

Thằn lằn 

Họ 3 4 5 5 

Giống 4 4 6 15 

Loài 9 (32,14%) 7 (25,0%) 12 (42,86%) 26 (92,86%) 

Rắn 

Họ 2 4 5 7 

Giống 5 8 19 25 

Loài 6 (14,29%) 16 (38,10%) 30 (71,43%) 41 (97,61%) 

Rùa 

Họ 2 2 2 3 

Giống 2 8 10 10 

Loài 2 (15,38%) 8 (61,54%) 10 (76,92%) 10 (79,92%) 

Cá sấu 

Họ 0 1 0 0 

Giống 0 1 0 0 

Loài 0 (0,0%) 1 (100%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Qua bảng 2 cho thấy: 

Nhóm lưỡng cư có 8 loài sống ở vườn nhà, ruộng lúa như Duttaphrynus melanostictus, 
Kaloula pulchra, Fejervarya limnocharis, Hoplobatrachus rugulosus, Hylarana 
geuntherpetersi, Polypedates leucomystax… (chiếm 33,33% tổng số loài của nhóm và 
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7,41% tổng số loài của khu hệ). Có 14 loài sống ở sông lớn, kênh rạch như Microhyla 
fissipes, Microhyla heymonsi, Ichthyophis bannanicus, Limnonectes kuhlii… (chiếm 
58,33% tổng số loài của nhóm và 12,96% tổng số loài của khu hệ). Có 18 loài sống 
rừng tràm ngập nước ví dụ như Hylarana guentheri, Hylarana macrodactyla, 
Limnonectes dabanus, Occidozyga martensii, Microhyla heymonsi… (chiếm 75,0% 
tổng số loài của nhóm và 16,67% tổng số loài của khu hệ). Có 20 loài sống rừng thứ 
sinh chẳng hạn Chiromantis nongkhogensis, Theloderma stellatum, Hylarana 
nigrovitta… (chiếm 83,33% tổng số loài của nhóm và 18,52% tổng số loài của khu hệ). 

Nhóm thằn lằn phân bố khắp các sinh cảnh, có 9 loài sống ở vườn nhà, ruộng lúa như: 
Calotes versicolor, Gekko gecko… (chiếm 32,14% tổng số loài của nhóm và 8,33% tổng 
số loài của khu hệ). Có 7 loài sống ở sông lớn, kênh rạch như: Takydromus sexlineatus, 
Eutropis longicaudata… (chiếm 25,0% tổng số loài của nhóm và 6,48% tổng số loài 
của khu hệ). Có 12 loài sống ở rừng tràm ngập nước như Hemidactylus bowringii, 
Hemidactylus frenatus... (chiếm 42,86% tổng số loài của nhóm và 11,11% tổng số loài 
của khu hệ). Có 26 loài sống rừng thứ sinh như Lipinia vittigera, Physignathus 
cocincinus, Calotes mystaceus, Draco indochinensis, Draco maculatus, Cnemaspis 
nuicamensis, Cnemaspis tucdupensis…(chiếm 92,86% tổng số loài của nhóm và 24,07% 
tổng số loài của khu hệ). 

Nhóm rắn có 6 loài sống ở vườn nhà ruộng lúa như Ahaetulla nasuta, Chrysopelea 
ornata, Oligodon cinereus, Dendrelaphis pictus, Enhydris bocourti, Xenochrophis 
flavipunctatus….(chiếm 14,29% tổng số loài của nhóm và 55,56% tổng số loài của khu 
hệ). Có 16 loài sống ở sông lớn, kênh rạch như  Enhydriss bocourti, Enhydris 
innominata... (chiếm 38,1% tổng số loài của nhóm và 14,81% tổng số loài của khu hệ). 
Có 30 loài sống ở rừng tràm ngập nước như: Coelognathus radiatus, Dendrelaphis 
pictus... (chiếm 71,43% tổng số loài của nhóm và 27,78% tổng số loài của khu hệ). 
Sống ở rừng thứ sinh với số lượng loài rất lớn là 41 loài như: Bungarus candidus, 
Ophiophagus hannah, Calloselasma rhodostoma, Psammodynastes pulverulentus, 
Amphiesma khasiense, Ahaetulla prasina... (chiếm 97,62% tổng số loài của nhóm và 
37,96% tổng số loài của khu hệ). 

Nhóm rùa chủ yếu sống ở rừng tràm ngập nước và rừng thứ sinh, tiếp đến là sống ở 
sông lớn và kênh rạch. Cụ thể, có 2 loài sống ở vườn nhà, ruộng lúa là Malayemys 
subtrijuga, Pelodiscus sinensis… (chiếm 15,38% tổng số loài của nhóm và 1,85% tổng 
số loài của khu hệ). Có 8 loài sống ở sông lớn, kênh rạch chẳng hạn Notochelys 
platynota, Siebenrockiella crassicollis... (chiếm 61,54% tổng số loài của nhóm và 
7,41% tổng số loài của khu hệ). Có 10 loài sống rừng tràm ngập nước như Amyda 
cartilaginea, Malayemys subtrijuga, Heosemys annadalii, Heosemys grandis, Cyclemys 
tcheponensis, Pelodiscus sinensis… (chiếm 76,92% tổng số loài của nhóm và 9,26% 
tổng số loài của khu hệ). Có 10 loài sống rừng thứ sinh như Mauremys sinensis, 
Notochelys platynota, Indotestudo elongata, Mauremys sinensis… (chiếm 76,92% tổng 
số loài của nhóm và 9,25% tổng số loài của khu hệ). 
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Nhóm cá sấu: có 1 loài Crocodylus siamensis chỉ sống ở sông lớn, kênh rạch (chiếm 
100% tổng số loài của nhóm và 0,92% tổng số loài của khu hệ).  

3.3. Phân bố theo độ cao 

Dựa vào địa hình của vùng An Giang và Đồng Tháp, đây là vùng đồng bằng, có sông 
ngòi chằng chịt, độ cao trung bình khoảng 4m so với mặt nước biển. Bên cạnh đó, An 
Giang có hai huyện miền núi là Tri Tôn và Tịnh Biên, cộng thêm các cụm núi nhỏ thuộc 
huyện Thoại Sơn, thị xã Châu Đốc. Dựa vào điều kiện địa hình và độ cao đo được ở các 
điểm thu mẫu, chúng tôi phân chia độ cao để xét sự phân bố của lưỡng cư, bò sát ở đây 
thành ba bậc độ cao tương ứng là: dưới 10m, từ 10m đến 300m và trên 300m. Kết quả 
xác định phân bố của lưỡng cư, bò sát theo độ cao được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Sự phân bố của lưỡng cư, bò sát ở vùng An Giang và Đồng Tháp theo độ cao 

Nhóm Taxon Dưới 10m Từ 10m đến 300m Trên 300m 

Lưỡng cư 

Họ 6 6 6 

Giống 13 9 14 

Loài 19 (79,17%) 15 (62,5%) 20 (83,33%) 

Thằn lằn 

Họ 5 5 5 

Giống 7 10 14 

Loài 13 (46,43%) 18 (64,29%) 26 (92,86%) 

Rắn 

Họ 5 7 7 

Giống 18 25 25 

Loài 30 (71,43%) 40 (95,24%) 38 (90,48%) 

Rùa 

Họ 2 2 3 

Giống 11 10 11 

Loài 12 (92,31%) 10 (76,92%) 10 (76,92%) 

Cá sấu 

Họ 1 0 0 

Giống 1 0 0 

Loài 1 (100%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy: 

Nhóm lưỡng cư có 19 loài sống ở độ cao dưới 10m như loài Kaloula pulchra, 
Microhyla fissipes, Duttaphrynus melanostictus, Fejervarya limnocharis, Hylarana 
guentheri… (chiếm 79,17% tổng số loài của nhóm và 17,59% tổng số loài của khu hệ), 
có 15 loài sống ở độ cao từ 10m đến 300m như Hoplobatrachus rugulosus, Limnonectes 
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dabanus… (chiếm 62,5% tổng số loài của nhóm và 13,89% tổng số loài của khu hệ) và 
có 20 loài sống ở độ cao trên 300m như loài Hylarana taipehensis, Hylarana nigrovitta, 
Chiromantis nongkhogensis… (chiếm 83,33% tổng số loài của nhóm và 18,51% tổng số 
loài của khu hệ).  

Nhóm Thằn lằn có 13 loài sống ở độ cao dưới 10m ví dụ loài Calotes versicolor, 
Hemidactylus garnotii, Hemidactylus platyurus, Hemidactylus bowringii... (chiếm 
46,43% tổng số loài của nhóm và 12,04% tổng số loài của khu hệ), có 18 loài sống ở độ 
cao từ 10m đến 300m như Leiolepis belliana, Leiolepis reevesii… (chiếm 64,29% tổng 
số loài của nhóm và 16,67% tổng số loài của khu hệ) và có 26 loài sống ở độ cao trên 
300m ví dụ Eutropislongicaudata, Eutropis macularia, Cnemaspis nuicamensis, 
Cnemaspis tucdupensis, Cyrtodactylus irregularis … (chiếm 92,86% tổng số loài của 
nhóm và 24,07% tổng số loài của khu hệ).  

Nhóm rắn có 30 loài sống ở độ cao dưới 10m như Ramphotyphlops braminus, Python 
molurus, Python reticulatus, Xenopeltis unicolor, Enhydris enhydris, Enhydris 
plumbea… (chiếm 71,43% tổng số loài của nhóm và 27,78% tổng số loài của khu hệ), 
có 40 loài sống ở độ cao từ 10m đến 300m như Coelognathus radiatus, Dendrelaphis 
pictus, Amphiesma stolatum, Psammodynastes pulverulentus… (chiếm 95,24% tổng số 
loài của nhóm và 37,03% tổng số loài của khu hệ). Trên 300m có 38 loài (chiếm 
90,48% tổng số loài của nhóm và 35,19% tổng số loài của khu hệ).  

Nhóm rùa có 12 loài sống ở độ cao dưới 10m, điển hình như Amyda cartilaginea, 
Pelodiscus sinensis… (chiếm 92,31% tổng số loài của nhóm và 11,11% tổng số loài của 
khu hệ), có 10 loài sống ở độ cao từ 10m đến 300m như Cyclemys tcheponensis, 
Heosemys grandis, Malayemys subtrijuga… (chiếm 76,92% tổng số loài của nhóm và 
9,26% tổng số loài của khu hệ) và có 10 loài sống ở độ cao trên 300m như Indotestudo 
elongata, Mauremys sinensis, Cuora amboinensis…(chiếm 76,92% tổng số loài của 
nhóm và 9,26% tổng số loài của khu hệ).  

Nhóm Cá sấu có chỉ có 1 loài phân bố ở độ cao dưới 10m. Ở độ cao từ 10m trở lên 
không tìm thấy sự phân bố của loài này. 

4. KẾT LUẬN 

Đại đa số các loài lưỡng cư, bò sát ở vùng An Giang và Đồng Tháp sống trên mặt đất. 
Phân bố theo sinh cảnh thì rừng thứ sinh có nhiều loài nhất. Không có sự khác biệt 
nhiều về sự phân bố của lưỡng cư theo độ cao nhưng đối với bò sát ở độ cao trên 300m 
có nhiều loài sinh sống nhất. 
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THE DISTRIBUTION OF AMPHIBIANS AND REPTILES SPECIES  

IN AN GIANG AND DONG THAP PROVINCES 

Ngo Dac Chung, Hoang Thi Nghiep 

SUMMARY 

An Giang and Dong Thap are two provinces of the Mekong river delta, which borders 
Cambodia is 155 kilometers. The weather in this region into two distinct seasons, rainy 
season from May to October, and the rest is dry season. The average annual temperature 
of about 27,40 C, the highest temperature in April was 29,50 C and lowest in January 
was 25,10 C. 

The was 108 species of Amphibians and Reptiles in An Giag An Dong Thap region,  
including 24 species of Amphibian and 84 species of Reptiles are recorded, belong to 69 
genus, 22 families, 5 orders, and 2 classes.  

The majority of Amphibians and Reptiles in An Giang and Dong Thap lived on the 
ground. When considering the distribution of the habitat, the secondary forest habitats 
was haved the most species. There were not difference in the distribution of Amphibians 
with altitude but for Reptiles at an altitude of 300m which is many living species. 

------------------------------------------------------------------- 

Nhận bài ngày 17/10/2012; sửa xong ngày 14/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Nguyễn Văn Sáng. 
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ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, DINH DƯỠNG VÀ CƠ QUAN SINH DỤC  
CỦA RẮN NƯỚC Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 1861) 

Ở THỪA THIÊN HUẾ 

NGÔ ĐẮC CHỨNG, LÊ ANH TUẤN 

Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Xenochrophis flavipunctatus được Hallowell mô tả năm 1861 với tên ban đầu là 
Amphiesma flavipunctatum. Smith (1943) coi A. flavipunctatum là một phân loài của 
loài Natrix piscator. Tuy nhiên, một số tác giả như Manthey & Grossmann (1997) và 
Vogel & David (2006) đã nâng hạng lại các phân loài thành bậc loài. Do vậy loài rắn 
nước ở Việt Nam được định loại là X. flavipunctatus, đồng thời, loài Xenochrophis 
piscator không phân bố ở Việt Nam ( Nguyen et al. 2009). Theo Nguyen et al. (2009), 
đây là loài rắn nước phổ biến nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu có 
liên quan tập trung vào đặc điểm hình thái, phân loại và phân bố (Bourret 1936, Deuve 
1970, Vogel & David 2006, Nguyen et al. 2009, Orlov et al. 2012, Geissler et al. 2011). 

Về đặc điểm sinh học và sinh thái Lê Nguyên Ngật (2007) ghi nhận rắn nước sinh sống 
ở các lùm cây, bãi cỏ ven các vực nước ngọt. Thức ăn chủ yếu là cá và lưỡng cư. Trong 
mùa sinh sản đẻ khoảng 7 - 8 trứng [5]. Cox et al. (1998) ghi nhận rắn nước đẻ tới trên 
100 trứng, nhưng thường từ 17 - 52 trứng, thời gian ấp trứng từ 5-7 tuần. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu về đặc điểm dinh dưỡng và sinh sản của Rắn nước 
Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 1861) còn rất hạn chế. Vì vậy, nghiên cứu này 
nhằm cung cấp thêm các thông tin có liên quan đến loài rắn nước phổ biến này ở địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập mẫu vật 

Mẫu vật nghiên cứu được thu tại ba huyện Phong Điền, Hương Trà và Phú Lộc của tỉnh 
Thừa Thiên - Huế. Mẫu được thu trực tiếp bằng tay hoặc dùng gậy kẹp đầu. Mẫu sau 
khi thu được đựng trong túi lưới hoặc túi vải Các thông tin về thời gian bắt mẫu, nơi bắt, 
trạng thái con vật khi bắt, sinh cảnh xung quanh, độ cao, điều kiện thời tiết khi thu được 
ghi chép cẩn thận.  

Gây mê: Sau khi chụp ảnh, mẫu vật được gây mê bằng chlorofooc 10% Sau đó được 
gắn nhãn và cố định trong formon 10% trong vòng 48 tiếng. Mẫu được bảo quản lâu dài 
trong cồn 700. 

Tổng số mẫu đã phân tích hình thái là 30 mẫu vật và phân tích về đặc điểm sinh học là 
138 mẫu. Toàn bộ mẫu được lưu trữ tại Phòng thí nghiệm Động vật học, Khoa Sinh học, 
Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế. 
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2.2. Phân tích các đặc điểm hình thái 

Các chỉ số đặc điểm hình thái gồm: HL (chiều cao đầu); HW (Chiều rộng đầu); SL 
(Chiều dài mõm); IO (Khoảng cách hai mắt); EYED (Đường kính mắt); EYEN (Khoảng 
cách từ giữa mắt đến bờ sau lỗ mũi); TAIL (Chiều dài đuôi); SVL (Chiều dài thân); 
VENT (Số vảy bụng); SUBC (Số lượng vảy dưới đuôi); SPL1 (Số vảy môi trên); SPL2 
(Vảy môi trên chạm ổ mắt); POC (Số lượng vẩy sau mắt); Ifl (Số vảy môi dưới); G 
(Vảy cằm); N (Vảy mũi); L (Vảy má); TEMP (Số vảy thái dương); SO (Số vảy trên ổ 
mắt); DOR2 (Số vảy hàng lưng ở vị trí giữa thân ); A (Vảy hậu môn). 

2.3. Phân tích đặc điểm dinh dưỡng 

Đã tiến hành mổ dạ dày và phân tích thành phần thức ăn, số lượng từng loại thức ăn, 
tính độ no theo công thức của Terenchev (1961).  

Công thức tính độ no:  
100x

PnP

Pn
J




 

Với: J = Độ no; P = Khối lượng cơ thể; Pn = Khối lượng thức ăn 

Xác định độ béo theo thang 5 bậc của Fulton (1902) 

+ Bậc 0: Không có mỡ bám trong xoang bụng. 

+ Bậc 1: Mỡ bám không đáng kể trong xoang bụng. 

+ Bậc 2: Mỡ bám 1/3 xoang bụng. 

+ Bậc 3: Mỡ bám 1/3 - 2/3 xoang bụng. 

+ Bậc 4: Mỡ bám đầy xoang bụng. 

2.4. Phân tích đặc điểm hình thái cơ quan sinh dục 

Đếm số lượng, cân khối lượng, và đo kích thước để xác định đặc điểm hình thái của tinh 
hoàn và trứng qua các tháng 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm hình thái 

Qua đồ thị cho thấy mối tương quan giữa kích thước và trọng lượng cơ thể của rắn thể 
hiện một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào yếu tố giới tính và nhóm 
độ tuổi của rắn. Trong 30 mẫu thu được thì kích thước cơ thể biến động từ 60 mm 
đến1.080 mm. Tương tự như vậy thì trọng lượng cơ thể bé nhất là 22,76g và cao nhất 
531g. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều cao đầu trung bình của Xenochrophis flavipunctatus 
(Hallowell, 1861) tại Thừa Thiên Huế là 10.06 ± 4mm, và chiều rộng đầu là 13.3 ± 
8mm. Như vậy chiều cao đầu thường bé hơn chiều rộng đầu. 

Chiều dài từ mắt tới mõm là 6,88mm và khoảng cách giữa hai mắt là 7,28mm. Hai giá 
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trị này gần như bằng nhau nếu tính ở mỗi cá thể. 

Đường kính mắt là giá trị ít biến động nhất ở Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 
1861), giá trị này đo được là 3,13 ± 1mm. 

3.1.1. Số lượng các loại vảy trên cơ thể 

Rắn nước Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 1861) tại Thừa Thiên Huế có số 
lượng các loại vẩy như sau: 

Vảy trên ổ mắt 1 vảy; trước ổ mắt 1 vảy; sau ổ mắt 3 vảy; dưới ổ mắt thường là không 
có (đôi khi gặp 1 vảy nhỏ); Vảy trước trán 2; vảy mũi 1; vảy má 2; vảy thái dương 2; 
vảy cằm 1. Số vảy môi trên là 9 - 9 và có hai vảy tiếp xúc với mắt ở vị trí III và IV. Số 
vảy môi dưới là 10 - 10. Số tấm vảy bụng dao động trong khoảng từ 129 đến 147, trung 
bình là 137.67 vảy. Số vảy hậu môn là 2, số hàng vảy thân ở giữa lưng là 19, các hàng 
vảy dưới đuôi kép. 

 

Hình 1. Mối tương quan giữa kích thước và trọng lượng cơ thể 

3.1.2. Mô tả màu sắc 

Thân có màu xanh nhạt ở mặt lưng và màu trắng ở mặt bụng. Trên thân có các đường 
vằn màu đen hình chữ Z theo một thứ tự nhất định, những vệt đen giảm dần về phía 
đuôi. Các vảy bụng có màu trắng, chỗ giáp nối các vảy bụng vó sọc màu đen. Thỉnh 
thoảng hai bên thân có thấy các sọc đỏ chạy dọc từ trước ra sau. Phía sau đầu có một 
sọc đen lớn bao quanh đầu và hai sọc đen nhỏ chay phía sau mắt về phía thân. 

3.2. Đặc điểm dinh dưỡng 

3.2.1. Thành phần thức ăn 
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Bảng 1. Thành phần thức ăn của rắn nước ở Thừa Thiên Huế 

Thành phần thức ăn 
Con đực (20) Con cái (n=39)

Con non 
(n=32) 

Con trưởng 
thành (n=27) 

Số 
lượng 

Tần 
suất 

Số 
lượng

Tần 
suất 

Số 
lượng

Tần 
suất 

Số 
lượng 

Tần 
suất 

Ngóe Fejervarya 
limnocharis 

9 45% 30 76.92% 14 43.75% 12 44.44% 

Cá giếc Carassius 
auratus 

4 20% 2 5.13% 2 6.25% 4 16.3% 

Cá trê Clarias fuscus 1 5% 2 5.13% 1 3.13% 2 7.41% 

Không xác định 6 30% 5 12.82% 15 46.87% 9 33.33% 

Rắn nước là loài động vật ăn thịt, thức ăn phổ biến của nó trong tự nhiên qua quá trình 
nghiên cứu thu được là ngóe và một số loại cá lúc còn nhỏ như cá trê, cá diếc,... hay tôm 
tép đồng. Trong đó, ngoé là thức ăn chủ đạo của rắn. Tuy nhiên trong một vài trường 
hợp ghi nhận sự có mặt của côn trùng trong dạ dày rắn. Điều này có thể lý giải là rắn ăn 
ngoé và ngoé ăn côn trùng nên tồn tại côn trùng hoặc là rắn có thể bắt côn trùng để làm 
thức ăn khi đói. Bên cạnh đó trong dạ dày rắn nhiều khi cũng thu được mẫu lá cỏ, lá lúa 
có lẫn vào trong thức ăn của rắn.  

Theo bảng 1, nguồn thức ăn chủ đạo của rắn nước là ngóe với số lượng 9/20 (chiếm 
45%) ở con đực và 30/39 (chiếm 76,92%) ở con cái tiếp đến là cá nhỏ với số lượng 5/20 
ở con đực (chiếm 25%) và 4/39 ở con cái (chiếm 10,26%). Bên cạnh đó đôi khi còn thấy 
có sự xuất hiện của tôm, tép trong dạ dày của rắn nhưng với số lượng rất ít. Bên cạnh đó 
còn một số thành phần thức ăn đã bị nghiền nhỏ, biến dạng không thể xác định được. 

3.2.2. Khối lượng thức ăn 

Theo lý thuyết rắn nước có thể nuốt được con mồi lớn hơn cơ thể của chúng (có thể 
bằng 2 phần 3 trọng lượng của cơ thể chúng), do cấu tạo của xương hàm khớp theo kiểu 
đòn bẩy nên có thể mở rộng miệng khi ngoạm con mồi. Tuy nhiên, khi nghiên cứu hầu 
như chỉ bắt gặp trong dạ dày những con mồi có kích thước nhỏ. 

Bảng 2. Khối lượng thức ăn trung bình trong dạ dày (Pn) của rắn nước 

Tháng 12/2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 TBC 

KLTA trung 
bình (g) 

1,55 1,11 0,92 0,98 0,35 1,38 1,69 1,86 1,61 1,27 
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Hình 2. Khối lượng thức ăn trung bình trong dạ dày (Pn) của rắn nước 

Như vậy, qua bảng 1 và hình 2 cho ta thấy khối lượng thức ăn trung bình của rắn nước 
tại Thừa Thiên Huế ở các mẫu đã nghiên cứu là 1,27g chiếm khoảng 1/3 trọng lượng dạ 
dày. Điều này là phù hợp vì lúc rắn chỉ bò ra ngoài đi kiếm mồi lúc đói, còn lại chúng 
thường nằm trong các hang hốc để tiêu hóa hết lượng thức ăn trong dạ dày.  

Ngoài ra ta còn thấy khối lượng thức ăn trung bình giảm mạnh vào các tháng 2, 3 và đặc 
biệt là ở tháng 4 chứng tỏ rằng ở các tháng này rắn chủ yếu tập trung cho sinh sản; ở 
con cái khối lượng buồng trứng tăng lên rất nhiều, thêm và đó là sự hạn chế về mặt di 
chuyển khiến khối lượng thức ăn bị giảm xuống rõ rệt.  

3.2.3. Độ no 

Xác định độ no của rắn nước (Xenochrophis flavipunctatus) tại Thừa Thiên Huế dựa 
trên khối lượng thức ăn có trong dạ dày của 45 cá thể ngẫu nhiên qua 4 tháng theo công 
thức của Terenchev (1961). 

Bảng 3. Độ no của rắn nước tại Thừa Thiên Huế 

Tháng Con đực Con cái Con non Con trưởng thành 

XII/2011 4,13% 3,49% 6, 21% 1,86% 

I/2012 0,12% 1,37% 0,11% 0,13% 

II/2012 0,15% 1,19% 1,09% 2,11% 

III/2012 1,34% 2,18% 0,37% 1,08% 

IV/2012 0,04% 0,35% 0,10% 0,56% 

V/2012 2,1% 1,69% 0,15% 1,86% 

VI/2012 2,19% 4,45% 3,27% 1,06% 

VII/2012 1,05% 1,19% 4,06% 2,11% 

VIII/2012 12,26% 7,52% 9,37% 13,08% 
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Hình 3. Độ no của rắn nước 

Dựa vào bảng 3 và hình 3, ta có thể thấy được độ no của rắn nước trong các tháng I, II, 
III và IV thì độ no thấp hơn so với các tháng còn lại. Khoảng thời gian này trùng khớp 
với mùa giao phối và mùa sinh sản của rắn nước tại Thừa Thiên Huế. Các tháng còn lại 
chỉ số độ no tăng cao chứng tỏ thời gian này rắn nước tập trung tích lũy chất dinh đưỡng 
để chuẩn bị cho thời kỳ sắp chuyển sang mùa mưa. 

3.2.4. Độ béo 

Rắn nước béo hay gầy phụ thuộc vào nguồn thức ăn chúng kiếm được trong các tháng 
và mùa sinh sản của chúng. Độ béo của rắn nước được chia dựa theo thang 5 bậc của 
Fulton. 

Bảng 4. Độ béo của rắn nước qua các tháng 

Tháng 
Độ béo 

Con đực Con cái Con non Con trưởng thành 

XII/2011 2 2 3 2 

I/2012 3 3 3 3 

II/2012 3 3 4 2 

III/2012 1 3 2 3 

IV/2012 2 3 2 2 

V/2012 2 3 3 2 

VI/2012 2 3 3 3 

VII/2012 3 3 3 3 

VIII/2012 2 3 2 3 
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Hình 4. Độ béo của rắn nước 

Bảng 4 và hình 4 cho thấy độ béo của rắn nước chủ yếu được duy trì ổn định ở bậc 2 và 
bậc 3 trong hầu hết các tháng tuy nhiên, về cơ bản con cái vẫn có độ béo cao hơn con 
đực. Sự biến động về độ béo ở con đực xảy ra nhiều hơn. Điều này càng thể hiện rõ vào 
mùa sinh sản bởi lẽ rắn cái ngay cả khi mang trứng lớn trong cơ thể thì chúng vẫn duy 
trì độ béo để tiếp tục phát triển buồng trứng non trong lúc đó con đực lại gầy đi một 
cách rõ rệt. Điều này là phù hợp với đặc điểm sinh lý của con vật.  

3.3. Đặc điểm cơ quan sinh dục 

3.3.1. Đặc điểm cơ quan sinh dục của cá thể đực 

Hai tinh hoàn của rắn có hình hạt đậu, màu trắng hoặc trắng sữa nằm ở sát thành lưng 
của khoang bụng, cách lỗ huyệt khoảng 15 cm về phía đầu. Tinh hoàn phải thường nằm 
cao về phía trước hơn tinh hoàn trái khoảng 2 - 5 mm.  

a. Khối lượng và kích thước tinh hoàn 

Kết quả nghiên cứu cho thấy từ khi sinh ra cho tới trưởng thành, kích thước tinh hoàn 
gia tăng dần và cùng với đó là sự tăng lên về khối lượng một cách ổn định, điều này là 
khác biệt so với sự thay đổi của buồng trứng. So sánh kích thước, trọng lượng của tinh 
hoàn thấy có sự khác biệt giữa con non với con trưởng thành và giữa con trưởng thành 
qua các tháng (Bảng 5). Như vậy chỉ rõ ra tinh hoàn rắn phát triển theo độ tuổi, gia tăng 
không đáng kể ở con trưởng thành qua các tháng. Tuy nhiên, vào mùa sinh sản thì tinh 
hoàn cũng có sự phát triển nhất định. 

b. So sánh sự phát triển tinh hoàn qua các tháng 

Dựa vào bảng 5 ta thấy có sự thay đổi về biên độ dao động các chỉ số hình thái của tinh 
hoàn qua các tháng (từ tháng XII/2011 đến tháng VIII/ 2012): Khối lượng từ 0.2g  
1.02g; chiều dài từ 11.3mm  20.7mm; chiều rộng từ 2.9mm  5.5mm. Điều này phù 
hợp với đặc điểm sinh học và sinh sản của cá thể đực. 
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Bảng 5. Các chỉ số hình thái trung bình của tinh hoàn qua các tháng 

Tháng 
Tinh hoàn 

Dài(mm) Rộng 
(mm) 

Khối 
lượng (g) Trái Phải 

XII/2011 15,3 17,7 2,9 0,56±0,01 
I/2012 14,9 15,2 3,7 1,01±0.02 
II/2012 16,1 19,4 4,1 0,94±0,02 
III/2012 17,8 18,9 4,2 1,02±0,02 
IV/2012 18 20,7 5,7 0,56±0,01 
V/2012 14,2 15,7 3,1 0,43±0,01 
VI/2012 12,2 14,6 2,9 0,2±0,01 
VII/2012 11,3 14 4,5 0,58±0,02 
VIII/2012 14 16,9 3,3 0,7±0,01 
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Hình 5. Chiều dài trung bình của tinh hoàn qua các tháng 
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Hình 6. Chiều rộng trung bình của tinh hoàn qua các tháng 
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Hình 7. Khối lượng trung bình của tinh hoàn qua các tháng 

Qua hình 5, 6 và 7 ta có thể thấy tinh hoàn phát triển mạnh vào các tháng I, tháng II và 
tháng III, điều này trùng khớp với thời gian giao phối chuẩn bị cho việc đẻ trứng của rắn 
cái vào tháng IV. Sau đó, vào các tháng V, VI, VII và VIII thì lúc này rắn non mới phát 
triển nên khi thu được ở mẫu phần nhiều rắn đực là những con mới phát triển, kích 
thước tinh hoàn còn nhỏ. Điều này hoàn toàn phù hợp với số liệu thu được. Tuy nhiên 
sự sai khác về kích thước của tinh hoàn hầu như diễn ra không đáng kể và phụ thuộc 
nhiều hơn về thời gian sinh trưởng. 

3.3.2. Đặc điểm cơ quan sinh dục sản của cá thể cái 

Cơ quan sinh dục của rắn cái bao gồm có hai buồng trứng nằm ở hai bên thành lưng của 
khoang bụng, cách lỗ huyệt 10 - 15 cm. Kích thước buồng trứng thay đổi tùy theo tuổi 
và theo mùa sinh sản, rõ rệt nhất là vào mùa sinh sản. Bình thường, buồng trứng phải có 
kích thước lớn hơn, số trứng nhiều hơn và nằm lệch về phía trước khá nhiều so với 
buồng trứng trái (khoảng 1-3 cm). Số trứng trung bình trong buồng trứng của rắn nước 
tại Thừa Thiên Huế là 28 trứng, trong đó trường hợp ghi nhận tối đa là 66 trứng. Các 
buồng trứng gắn với hai mạch máu chạy dọc hai bên lưng và có màng treo mỏng. Hai 
buồng trứng được nối với lỗ huyệt bằng hai ống dẫn trứng có màu trắng đường kính cỡ 
1 - 1,5 mm.  

Sự phát triển buồng trứng qua các tháng được tổng hợp ở bảng 6, 7. Kết quả cho thấy 
biên độ dao động về các chỉ số hình thái của buồng trứng qua các tháng là tương đối 
lớn. Chúng thể hiện rõ qua sự chênh lệch về khối lượng, chiều dài cũng như chiều rộng 
của buồng trứng và trong từng trứng. Vào các tháng XII năm 2011 và tháng I,II,III đặc 
biệt là tháng IV năm 2012 chiều dài và chiều rộng của buồng trứng tăng lên một cách rõ 
rệt bởi lẽ chiều dài và đường kính của mỗi trứng đều tăng lên một cách nhanh chóng. 
Điều này kéo theo sự tăng lên về khối lượng của buồng trứng. Tuy nhiên, số lượng 
trứng lại có xu hướng giảm xuống, điều này được giải thích là do sự tiêu giảm đi các 
trứng có chất lượng kém và chỉ để lại các trứng chín có khả năng sinh sản cao. 
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Bảng 6. Các chỉ số trung bình của buồng trứng qua các tháng 

Tháng 

Buồng trứng 

Dài (mm) Rộng 
(mm) 

Khối 
lượng (g) 

Số lượng 

Trái Phải Trái Phải 

XII/2011 96,4 107,9 4,7 0,55 13,5±7 15,9±6 

I/2012 125,2 138,3 4,5 0,7 19,2±11 26,6±14 

II/2012 152,7 160,6 5,4 4,15 12,9±8 14,4±12 

III3/2012 170,1 181,9 8,9 18,55 19,1±11 25,1±20 

IV/2012 181,5 197,7 15,3 19,5 16±9 17,7±6 

V/2012 32,8 41,5 2,1 0,2 15,5±10 22,5±10 

VI/2012 37,2 48,7 2,3 0,25 22,1±12 30±21 

VII/2012 44,1 78,3 3,9 0,25 18,5±11 23,6±11 

VIII/2012 41,5 72,6 3,2 0,3 17,6±5 24,7±4 

 

Bảng 7. Chỉ số hình thái trung bình của từng trứng qua các tháng 

Tháng 
Trung bình từng trứng 

Dài (mm) Rộng (mm) Khối lượng (g) 

XII/2011 1,8 1 0,037±1,10-3 

I/2012 2,2 1,4 0,031±1,10-3 

II/2012 9,4 5,7 0,304±1,10-3 

III3/2012 13,8 8,3 0,839±1,10-3 

IV/2012 14,1 8,2 1,157±1,10-3 

V/2012 0,5 0,5 0,011±1,10-3 

VI/2012 0,7 0,6 0,06±1,10-3 

VII/2012 0,6 0,5 0,012±1,10-3 

VIII/2012 0,6 0,6 0,014±1,10-3 

Từ tháng V đến tháng VIII năm 2012, đây là giai đoạn mà chiều dài, chiều rộng cũng 
như khối lượng của buồng trứng đều giảm xuống một cách nhanh chóng. Và lúc này số 
lượng trứng lại có xu hướng tăng lên do việc hình thành buồng trứng mới thay thế cho 
buồng trứng đã sinh sản. Sự biến động về chiều dài, đường kính và khối lượng của mỗi 
trứng được biểu hiện qua các biểu đồ sau đây: 
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Hình 8. Kích thước trung bình của trứng qua các tháng 
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Hình 9. Khối lượng trung bình của trứng qua các tháng 

Hình 8 và 9 cho thấy chiều dài trung bình, chiều rộng trung bình và khối lượng của 
trứng bắt đầu tăng dần từ tháng XI năm trước qua các tháng I,II,III của năm sau và đạt 
tối đa và cuối tháng III, đầu tháng IV. Sự biến đổi này xảy ra mạnh mẽ nhất vào thời 
gian cuối tháng II và đầu tháng III. Sau đó giảm dần đến lúc đạt kích thước tối đa của 
trứng. Sau khi rắn cái đẻ thì hình thành buồng trứng mới thay thế nên biên độ thay đổi 
lại một lần nữa diễn ra mạnh mẽ vào cuối tháng IV và đầu tháng V. 

Như vậy, qua đó ta có thể xác định quá trình sinh sản của rắn nước cái tại Thừa Thiên 
Huế như sau: rắn đẻ mỗi năm một lần vào đầu các tháng của mùa hạ, sau đó trứng non 
khác phát triển tiếp và có kích thước lớn nhất vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè. 

3.2.3. Nhận xét chung về đặc điểm sinh sản 

Tinh hoàn và buồng trứng của rắn nước có sự phát triển tương đối đồng nhất về mặt thời 
gian trong năm. Điều này phù hợp với đặc điểm sinh sản của rắn nước. Rắn nước là loài 
đẻ trứng, vào mùa sinh sản rắn nước thường tìm nhau và bắt cặp để giao phối sinh sản. 
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Trứng sau khi sinh ra một thời gian thì mới nở ra con non và sau đó phát triển trở thành 
con trưởng thành. Từ các số liệu nghiên cứu về tinh hoàn và buồng trứng trên chứng tỏ 
rắn nước ở Thừa Thiên Huế có mùa sinh sản vào tháng II, III và IV hàng năm, và mỗi 
năm chỉ sinh sản một lần. 

4. KẾT LUẬN 

Về hình thái: Thân màu xanh nhạt ở mặt lưng và màu trắng ở mặt bụng. Trên thân có 
các đường vằn màu đen hình chữ Z theo một thứ tự nhất định, những vệt đen giảm dần 
về phía đuôi. Phía sau đầu có một sọc đen lớn bao quanh đầu và hai sọc đen nhỏ chay 
phía sau mắt về phía thân. Kích thước cơ thể biến động từ 60mm đến 1.080mm. Tương 
tự như vậy thì trọng lượng cơ thể bé nhất là 22,76g và cao nhất 531g. Số vảy môi trên là 
9 - 9 và có hai vảy tiếp xúc với mắt ở vị trí III và IV. Số vảy môi dưới là 10 - 10. Số tấm 
vảy bụng dao động trong khoảng từ 129 đến 147, trung bình là 137.67 vảy. Số vảy hậu 
môn là 2, số hàng vảy thân ở giữa lưng là 9 - 1 - 9 và số hàng vảy dưới đuôi là 2. 

Về dinh dưỡng: Thức ăn chủ yếu của rắn là ngóe và một số loài cá còn nhỏ như cá diếc 
hay cá trê con. Thông thường rắn chỉ ăn một con mồi sau đó chúng nằm nghỉ đợi tiêu 
hóa hết số thức ăn trong dạ dày thì rắn mới ăn thêm mồi mới. Tuy nhiên trong một số 
trường hợp vẫn bắt gặp rắn bắt hai con mồi trong dạ dày.  

Về cơ quan sinh dục: Rắn nước là loài đẻ trứng, đẻ một lần/năm vào thời gian từ tháng 
II đến tháng IV. Số lượng trứng trung bình của Rắn nước cái ở Thừa Thiên - Huế là 28 
trứng/cá thể. Kích thước tinh hoàn gia tăng dần theo độ tuổi và cùng với đó là sự tăng 
lên về khối lượng một cách ổn định, điều này là khác biệt so với sự thay đổi của buồng 
trứng. Tuy nhiên, vẫn có những biến đổi nhẹ trong mùa sinh sản. 
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MORPHOLOGY, DIET ECOLOGY AND MORPHOLOGICAL CHARACTERS  
OF GENITAL ORGANS OF CHEQUERED KELLBACK Xenochorophis  
flavipunctatus (Hallowell, 1861) FROM THUA THIEN HUE PROVINCE 

Ngo Dac Chung, Le Anh Tuan 

SUMMARY 

Chequered kellback Xenochrophis flavipunctatus is a widespread species in Vietnam. 
However, diet ecology and reproductive biology of this species is poorly known.. This 
study provides the new data of morphology, diet ecology and morphological characters 
of genital organs of X. flavipunctatus on the basis of the collection from Thua Thien - 
Hue Province. A total of 138 snakes were examined for a period of 9 months (from 
October 2011 to August 2012). The most popular prey items found in the stomachs of 
X. flavipunctatus is Fejervarya limnocharis (about 45% of prey items in the males and 
76.2% of prey items in the females). The breeding season of X. flavipunctatus is from 
February to May. The number of eggs in the ovaries ranges from 13 to 66(or 28 
eggs/individual in average) . The monthly change of testis size from is as the following: 
weight from 0.2g (in June) to 1.02 g (in Jully); length from 11.3 mm (in Jully) to 20.7 
mm (in April); width from 2.9 mm to 5.5 mm (in April).  

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 07/10/2012; sửa xong ngày 12/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Nguyễn Quảng Trường. 
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THÀNH PHẦN LOÀI BÒ SÁT VÀ ẾCH NHÁI Ở KHU BẢO TỒN  

THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA 

PHẠM THẾ CƯỜNG, HOÀNG VĂN CHUNG 

NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG, CHU THỊ THẢO 

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 

NGUYỄN THIÊN TẠO 

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam 

1. MỞ ĐẦU 

Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Xuân Liên có diện tích 27.668 ha nằm trên địa bàn 
các xã Bát Mọt, Yên Nhân và Vạn Xuân thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 
Khu bảo tồn được thành lập theo Quyết định số 1476/QĐ-UB của UBND tỉnh Thanh 
Hóa vào ngày 15/06/2000. KBTTN Xuân Liên có nhiều đỉnh núi cao như Tà Leo 
(1.400m), Bù Gió (1.563m), đỉnh cao nhất 1.605m nằm ở phía nam Bản Vịn xã Bát Mọt 
(Birdlife, 2004). 

Các nghiên cứu về khu hệ bò sát và ếch nhái ở KBTTN Xuân Liên trước đây không 
nhiều. Năm 1999, Nguyễn Văn Sáng và cs. ghi nhận được 34 loài bò sát và 19 loài ếch 
nhái. Năm 2005, Lê Nguyên Ngật và cs. ghi nhận có 43 loài lưỡng cư và 60 loài bò sát 
tại một số vùng thuộc tỉnh Thanh Hóa.  

Bài viết này cung cấp dẫn liệu về thành phần loài bò sát và ếch nhái ở KBTTN Xuân 
Liên dựa trên kết quả các đợt khảo sát trong năm 2011 và 2012. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Nguyên liệu: phân tích 250 mẫu vật ếch nhái, bò sát, 125 mẫu AND thu được qua các 
đợt khảo sát và một số mẫu lưu giữ tại Ban quản lý KBTTN Xuân Liên. 

Phương pháp: đã tiến hành ba đợt khảo sát trên địa bàn KBTTN Xuân Liên: đợt 1 khảo 
sát khu vực rừng gần Bản Vịn, xã Bát Mọt từ ngày 01 - 08/11/2011, đợt 2 và 3 khảo sát 
vực rừng thuộc xã Vạn Xuân từ ngày 15 - 23/04/2012 và 23 - 31/08/2012.  

Mẫu vật các loài bò sát và ếch nhái được thu thập dọc các suối, ở các dạng sinh cảnh mở 
như đường mòn, các bãi cỏ, vũng nước và khu vực đất ẩm trong rừng. Thời gian thu 
thập mẫu vật thường kéo dài từ 19h - 24h. Phương pháp thu mẫu chủ yếu bằng tay hoặc 
dùng gậy bắt rắn đối với rắn độc. 

Xử lý mẫu vật: mẫu ếch nhái thu được thường đựng trong các túi nilon, mẫu rắn và thằn 
lằn đựng trong túi vải, rùa có thể đựng trong hộp hoặc túi vải ẩm. Sau khi chụp ảnh mẫu 
vật, có thể thả lại tự nhiên hoặc giữ lại một số mẫu đại diện của các loài làm tiêu bản 
nghiên cứu.  
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Làm tiêu bản: mẫu vật sau khi chụp ảnh được gây mê, đeo ký hiệu mẫu và được định 
hình trong cồn. Sắp xếp hình dạng mẫu vật theo hình dạng mong muốn, sau đó phủ vải 
màn hoặc giấy thấm lên trên, ngâm trong cồn 80 - 90% trong vòng 8 - 10 tiếng. Đối với 
mẫu bò sát và ếch nhái cỡ lớn, cần tiêm cồn 80% vào bụng và cơ của con vật để tránh 
thối hỏng mẫu. Để bảo quản lâu dài, sau khi cố định mẫu vật chuyển sang ngâm cồn 
70%. 

Bên cạnh đó chúng tôi cũng quan sát, chụp ảnh mẫu sống và di vật các loài rùa, rắn ở 
các địa điểm nghiên cứu để bổ sung tư liệu về sự có mặt của các loài trong khu vực. 

Việc định tên các loài theo các tài liệu của Smith (1935, 1943), Bourret (1942), 
Darevsky et al. (2004), Orlov et al. (2011) và Rowley et al. (2011). Tên khoa học và hệ 
thống sắp xếp các loài theo Nguyen et al. (2009), Roesler et al. (2011), Kuraishi et al. 
(2012) và Stuart et al. (2008). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thành phần loài bò sát và ếch nhái của KBTTN Xuân Liên 

Kết quả nghiên cứu đã sơ bộ thống kê được 70 loài, trong đó có 38 loài bò sát thuộc 11 
họ, 2 bộ và 32 loài ếch nhái thuộc 7 họ, 2 bộ (Bảng 1).  

Bảng 1. Danh sách các loài bò sát và ếch nhái ghi nhận tại KBTTN Xuân Liên 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học Tư liệu NVS (1999) 

1 2 3 4 5 

 Lớp Ếch nhái Amphibia   

 Bộ Không đuôi Anura   

 Họ Cóc Bufonidae   

1.  Cóc nhà Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 
1799) 

M + 

2.  Cóc rừng Ingerophrynus galeatus Gunther, 1864 M + 

 Họ Cóc bùn Megophrynidae   

3.  Cóc mày sa pa Leptobrachium chapaense  (Bourret, 1937) M + 

4.  Cóc mắt* Leptolalax sp. M - 

5.  Cóc mày* Ophryophryne cf. gerti Ohler, 2003 M - 

6.  Cóc mày han si Ophryophryne hansi Ohler, 2003 M Megophrys  
minor 

7.  Cóc mắt bên Xenophrys major (Boulenger, 1908) M - 

 Họ Nhái bầu Microhylidae   

8.  Nhái bầu bút lơ Microhyla butleri Boulenger, 1900 M + 

9.  Nhái bầu hây môn Microhyla heymonsi Vogt, 1911 M - 

10. Nhái bầu vân Microhyla pulchra (Hallowell, 1861) M - 
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 Họ Ếch nhái chính 
thức 

Dicroglossidae   

11. Ngoé Fejervaria limnocharis (Gravenhorst, 1829) M + 

12. Ếch đồng Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 
1834) 

M + 

13. Ếch nhẽo Limnonectes kuhlii (Tschudi, 1838) M + 

14. Ếch gai sần Quasipa verrucospinosa (Bourret, 1937) M - 

15. Cóc nước nhẵn Occidozyga martensii (Peters, 1867) M + 

 Họ Ếch nhái Ranidae   

16. Ếch bám đá lào Amolops cremnobatus Inger & Kottelat, 
1998 

M A. ricketti 

17. Chàng sa pa * Babina chapaensis (Bourret, 1937) M - 

18. Ếch đồng dạng * Hylarana attigua (Inger, Orlov & 
Darevsky, 1999) 

M - 

19. Chẫu Hylarana guentheri (Boulenger, 1882) M + 

20. Chàng mẫu sơn Hylarana maosonensis Bourret, 1937 M + 

21. Éch suối Hynarana nigrovittata (Blyth, 1856) M - 

22. Ếch xanh Odorrana chloronota (Günther, 1875) M O. andersoni 

23. Ếch ti an nan* Odorrana tianaensis (Yang & Li, 1980) M - 

24. Hiu hiu Rana johnsi Smith, 1921 M + 

 Họ Ếch cây Rhacophoridae   

25. Nhái cây quang * Gracrixalus quangi Rowley, Dau, Nguyen, 
Cao & Nguyen, 2011 

 - 

26. Ếch cây sần nhỏ Kurixalus bissaculus (Taylor, 1962) M - 

27. Nhái cây tí hon Philautus parvulus (Boulenger, 1893) M - 

28. Ếch cây lớn Polypedates megacephalus Hallowell, 1861 M P. leucomystax 

29. Ếch cây ki ô * Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2005 M - 

30. Ếch cây óc lốp * Rhacophorus orlovi Ziegler & Kohler, 2001 M - 

31. Ếch cây sần a x pơ * Theloderma asperum (Boulenger, 1886) M - 

 Bộ Không chân Gymnophiona   

 Họ Ếch giun Ichthyophiidae   

32. Ếch giun * Ichthyophis cf. bannanicus Yang, 1984 M - 

 Lớp Bò sát Reptilia   

 Bộ Có vảy Squamata   

 Họ Nhông Agamidae   

33. Rồng đất Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 M + 

34. Ô rô vẩy Acanthosaura lepidogaster (Cuvier, 1829) M - 
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 Họ Tắc kè Gekkonidae   

35. Tắc kè ri vơ Gekko reevesii Gray, 1831  M G. gecko 

36. Tắc kè chân vịt * Gekko palmatus Boulenger, 1907 M - 

37. Thạch sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836 M + 

 Họ Thằn lằn chính 
thức 

Lacertidae   

38. Liu điu chỉ Takydromus sexlineatus Daudin, 1802 M + 

 Họ Thằn lằn bóng Scincidae   

39. Thằn lằn phê nô tai 
lõm * 

Sphenomorphus cryptotis Darevsky, Orlov 
& Ho, 2004 

M - 

40. Thằn lằn phê nô đốm* Sphenomorphus maculatus (Blyth, 1853)  - 

41. Thằn lằn tai hải nam* Tropidophorus hainanus Smith, 1923 M - 

 Họ Kỳ đà Varanidae   

42. Kỳ đà hoa Varanus salvator (Laurenti, 1768) ĐT + 

 Họ Trăn Pythonidae   

43. Trăn đất Python molurus (Linnaeus, 1758) ĐT + 

 Họ Rắn nước Colubridae   

44. Rắn sãi trơn* Amphiesma cf. modestum (Günther, 1875) M - 

45. Rắn roi thường Ahaetulla prasina (Boie, 1827) M + 

46. Rắn rào* Boiga multomaculata (Boie, 1827) M - 

47. Rắn mai gầm bắc bộ Calamaria septentrionalis (Boulenger, 1890) M - 

48. Rắn sọc dưa Coelognathus radiatus (Boie 1827) M + 

49. Rắn nhiều đai* Cyclophiops multicinctus (Roux, 1907) M - 

50. Rắn dẻ* Dryocalamus davisonii Boulenger, 1893 M - 

51. Rắn khuyết Dinodon septentrionale (Gunther, 1875) M - 

52. Rắn ráo thường Ptyas korros (Schlegel, 1837) ĐT + 

53. Rắn ráo trâu Ptyas mucosa Linnaeus, 1758 ĐT + 

54. Rắn bồng chì Enhydris plumbea (Boie, 1827) M + 

55. Rắn sãi cổ đỏ Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 1837) M + 

56. Rắn hoa cân vân đen* Sinonatrix percarinata Boulenger, 1899 M - 

57. Rắn hổ mây gờ* Pareas hamptoni (Boulenger, 1905) M - 

58. Rắn hổ đất nâu Psammodynastes pulverulentus (Boie, 1827) M - 

 Họ Rắn hổ Elapidae   

59. Rắn cạp nong Bungarus fasciatus (Schneider, 1801) M + 

60. Rắn cạp nia bắc Bungarus multicinctus Blyth, 1861 M + 

61. Rắn hổ mang chúa Ophiophagus hannah Cantor, 1836 ĐT + 

 Họ Rắn lục Viperidae   
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62. Rắn lục mép trắng Cryptelytrops albolabris Gray, 1842 M + 

63. Rắn lục cườm* Protobothrops muscrosquamatus (Cantor, 
1839) 

M - 

64. Rắn lục xanh* Viridovipera  stejnegeri  Schmidt, 1925 M - 

 Bộ Rùa Testudines   

 Họ Rùa đầu to Platysternidae   

65. Rùa đầu to Platysternon megacephalum Gray, 1930 M + 

 Họ Rùa đầm Geoemydidae   

66. Rùa hộp trán vàng Cuora galbinifrons Bourret, 1939 M + 

67. Rùa đất âu ham* Cyclemys oldhami Gray, 1863 M - 

68. Rùa đất spengle Geoemyda spengleri (Gmelin 1789) M + 

69. Rùa đất lớn* Heosemys grandis Gray, 1930 M - 

 Họ Rùa núi Testudinidae   

70. Rùa núi viền Manouria impressa (Günther, 1882) M + 

Ghi chú: Cột 2: (*) = loài ghi nhận bổ sung cho tỉnh Thanh Hóa. Cột 4: M = mẫu vật, ĐT = ghi 
nhận thông qua phỏng vấn. Cột 5: NVS (1999) = ghi nhận bởi Nguyễn Văn Sáng (1999): (+) = 
có ghi nhận, (-) = không ghi nhận, các loài Gekko gecko, Megophrys minor, Amolops ricketti, 
Orrdorana andersoni đã được xác định lại trên mẫu của Nguyễn Văn Sáng (1999).  

Các họ có số lượng loài nhiều bao gồm họ Ếch nhái Ranidae có 9 loài (chiếm 12,9% 
tổng số loài bò sát, ếch nhái ghi nhận trong khu vực); họ Ếch cây 7 loài (chiếm 10%); 
họ Rắn nước 15 loài (chiếm 21,4%). 

Theo Báo cáo số 7 của tổ chức Birdlife (Lê Trọng Trải và nnk, 1999), Nguyễn Văn 
Sáng đã ghi nhận tổng số 34 loài bò sát và 19 loài ếch nhái ở KBTTN Xuân Liên. So 
với kết quả khảo sát của Nguyễn Văn Sáng (1999) thì đã ghi nhận bổ sung thêm 35 loài 
nhưng cũng không bắt gặp lại 16 loài đã từng được tác giả này được ghi nhận trong khu 
bảo tồn. 

Chúng tôi đã ghi nhận bổ sung vùng phân bố cho tỉnh Thanh Hóa 24 loài. Đáng chú ý, 
lần đầu tiên chúng tôi đã ghi nhận vùng phân bố mới của loài ếch cây Gracixalus 
quangi ở tỉnh Thanh Hóa. Đây là loài mới được Rowley và cộng sự công bố dựa trên 
mẫu chuẩn thu ở Nghệ An vào năm 2011. 

2. Các loài bò sát và ếch nhái quý hiếm ở khu vực 

Danh sách các loài bò sát và ếch nhái ở KBTTN Xuân Liên được thống kê ở Bảng 2. 

Bảng 2. Danh sách các loài bò sát và ếch nhái quý hiếm ở KBTTN Xuân Liên 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học 
IUCN 
2012 

SĐVN 
2007 

NĐ32 
2006 

1. Ếch giun Ichthyophis cf. bannanicus   VU  

2. Cóc rừng Ingerophrynus galeatus   VU  
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3. Ếch cây ki o Rhacophorus kio   EN  

4. Rồng đất Physignathus concincinus   VU  

5. Kì đà hoa Varanus salvator   EN IIB 

6. Tắc kè Gekko reevesii   VU  

7. Trăn đất Python molurus  LR/nt CR IIB 

8. Rắn ráo thường Ptyas korros   EN IIB 

9. Rắn ráo trâu Ptyas mucosus   EN IIB 

10. Rắn sọc dưa Coelognathus radiatus    VU IIB 

11. Rắn cạp nia bắc Bungarus multicinctus    IIB 

12. Rắn cạp nong Bungarus fasciatus   EN IIB 

13. Rắn hổ mang chúa Ophiophagus hannah  VU CR IB 

14. Rùa đầu to Platysternon megacephalum  EN EN IIB 

15. Rùa hộp trán vàng Coura galbinifrons  CR EN  

16. Rùa đất lớn Heosemys grandis  VU VU IIB 

17. Rùa núi viền Manouria impressa  VU VU IIB 

Ghi chú: SĐVN (2007) = Sách Đỏ Việt Nam (2007) và IUCN (2011) = Danh lục đỏ IUCN 
(2010): CR: Rất nguy cấp, EN: Nguy cấp, VU: Sẽ nguy cấp, LR/nt: Sắp bị đe dọa. 
NĐ32/2006/NĐ-CP (2006) = Nghị đinh 32 của Chính phủ: Nhóm IB: Nghiêm cấm khai thác 
và sử dụng vì mục đích thương mại; Nhóm IIB: Hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích 
thương mại.  

Trong tổng số 70 loài ghi nhận tại KBTTN Xuân Liên, có 17 loài bò sát và ếch nhái 
quý, hiếm và có giá trị bảo tồn (chiếm 24,3% tổng số loài). Có 16 loài ghi trong Sách 
Đỏ Việt Nam (2007), gồm 2 loài ghi ở bậc Rất nguy cấp (CR), 7 loài ở bậc Nguy cấp 
(EN) và 7 loài ở bậc Sẽ nguy cấp (VU); có 6 loài được ghi trong Danh lục Đỏ IUCN 
(2012) gồm 1 loài ở bậc CR, 1 loài ở bậc EN, 3 loài ở bậc VU và 1 loài ở bậc gần bị đe 
dọa (LR/nt); 11 loài được ghi trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP (2006) trong đó 1 loài 
thuộc nhóm IB và 10 loài thuộc nhóm IIB (Bảng 2). 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả bước đầu đã ghi nhận 70 loài (38 loài bò sát và 32 loài ếch nhái) thuộc 18 họ và 
4 bộ cho KBTTN Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó bổ sung phân bố cho khu hệ bò 
sát, ếch nhái của Thanh Hóa 24 loài. 

Đã xác định có 17 loài bò sát và ếch nhái quý, hiếm và có giá trị bảo tồn ở KBTTN 
Xuân Liên, bao gồm 16 loài bị đe dọa cấp quốc gia (Sách Đỏ Việt Nam, 2007), 6 loài bị 
đe dọa cấp toàn cầu (Danh lục Đỏ IUCN, 2011) và 11 loài được bảo vệ (theo Nghị định 
32/2006/NĐ-CP của Chính phủ). 
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Lời cảm ơn: Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Viện Sinh thái và Tài nguyên 
Sinh vật, Ban giám đốc KBTTN Xuân Liên đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện nghiên cứu 
này. 
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SPECIES COMPOSITION OF THE HERPETOFAUNA OF XUAN LIEN 
NATURE RESERVE, THANH HOA PROVINCE 

Pham The Cuong et al. 

SUMMARY 

Three field surveys were conducted in the Xuan Lien Nature Reserve, Thuong Xuan 
District, Thanh Hoa Province in 2011 and 2012. A total of 70 species were recorded 
from this nature reserve, comprising 32 species of amphibians and 38 species of 
reptiles. Among them seventeen species are globally or nationally threatened: sixteen 
species are listed in the Red Data Book of Vietnam (2007), 6 species are listed in the 
IUCN Red List (2012), and 11 species are listed in the Governmental Decree No. 
32/2006/ND-CP (2006). In this study, we reported 35 additional species (17 species of 
amphibians and 18 species of reptiles) to the list of Nguyen Van Sang (1999). We also 
documented new provincial records for Thanh Hoa Province: 24 species. Remarkably, 
Gracixalus quangi, a newly described species of treefrog from Nghe An Province in 
2011, was recorded for the first time from Thanh Hoa Province. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 28/10/2012; sửa xong ngày 14/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Hoàng Ngọc Thảo. 
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA NHÔNG CÁT 
Leiolepis guentherpetersi (Darevsky and Kuprianova, 1993)  

TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI Ở THÀNH PHỐ HUẾ 

TRẦN QUỐC DUNG 

Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế 

NGÔ QUỐC TRÍ 

Trường THPT A Lưới 

1. MỞ ĐẦU 

Nhông cát Leiolepis guentherpetersi (Darevsky & Kupriyanova, 1993) là loài sinh sản 
trinh sinh thuộc họ Nhông (Agamidae), phân bộ Thằn lằn (Lacertilia), bộ Có vảy 
(Squamata), lớp Bò sát (Reptilia) (Ngô Đắc Chứng, 1994, 1992, 1991, 1986). Chúng 
phân bố ở miền Nam Thái Lan và Trung Việt Nam (Jesse, 2010). Do có giá trị về mặt 
dinh dưỡng và y học, cùng với sự phân bố hẹp nên chúng có nguy cơ bị khai thác cạn 
kiệt (Nguyễn Lân Hùng, 2009). Vì vậy, việc nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản của 
nhông L. guentherpetersi trong điều kiện nuôi là cần thiết, nhằm cung cấp các dẫn liệu 
khoa học và bảo vệ nguồn gen tiến tới nhân nuôi sinh sản loài thằn lằn này.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Nhông cát L. guentherpetersi được thu thập ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh 
Quảng Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp thu mẫu: mẫu vật được thu thập bằng bẫy ống hoặc đào hang. 

b. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh sản trong điều kiện nuôi: 

Quan sát, theo dõi, ghi chép các số liệu về thời gian phát hiện trứng, số ổ trứng, số trứng 
trong một ổ, nơi đẻ, thời gian ấp trứng, số lượng trứng nở. 

Xác định kích thước và khối lượng trứng: đo kích thước trứng bằng thước kẹp kỹ thuật 
(sai số 0,1 mm), cân trứng bằng cân kỹ thuật số (sai số 0,01 g). 

Ấp trứng: trứng nhông cát được ấp bằng lu. Trước hết cho vào lu một lớp cát ẩm dày 
khoảng 20-25 cm, sau đó cho trứng vào và tiếp tục cho vào một lớp cát ẩm phủ kín 
trứng dày khoảng 15-20 cm. Sau đó bịt kín miệng lu lại (Hình 1).  

Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong điều kiện ấp nhân tạo. Kiểm tra trứng theo định kỳ. 

Theo dõi sự phát triển phôi: chụp hình một số giai đoạn phát triển phôi nhông cát.  

c. Phương pháp xử lý số liệu: các số liệu được xử lý bằng phần mềm MS Excell.  
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm trứng  

Trứng của nhông cát L. guentherpetersi có hình trứng. Trứng nhông mới đẻ có màu 
trắng ngà, vỏ dai, vùng chứa phôi có màu hồng nhạt, thường nằm ở giữa trứng. 

Trứng nhông cát L. guentherpetersi sau khi thu được cân, đo trước khi đem ấp. Số 
lượng, khối lượng và kích thước trứng nhông cát L. guetherpetersi đẻ trong điều kiện 
nuôi ở thành phố Huế được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Đặc điểm trứng nhông cát L. guentherpetersi trong điều kiện nuôi  

ở thành phố Huế 

Ổ trứng 
số 

Ngày phát 
hiện 

Số lượng 
trứng/ổ 

Khối lượng 
trứng (g) 

Kích thước trứng  
Ghi chú 

Dài (mm) Rộng (mm) 

1 11/4/2012 1 3,47 26,50 13,50  

2 15/4/2012 1 3,30 25,50 14,00  

3 30/5/2012 1 6,40 36,00 18,60   

4 15/6/2012
1 6,20 35,00 19,50  

1 - - - bị vỡ  

5 15/6/2012 1 5,10 33,00 18,00   

6 15/6/2012
1 5,00 35,00 17,00  

4 - - - hỏng tự nhiên 

7 15/6/2012 1 5,40 29,00 20,00   

8 15/6/2012 1 -  -  -  hỏng tự nhiên 

9 15/6/2012 1 6,40 36,00 18,50   

10 15/6/2012
1 5,30 35,00 16,50   

1 - - - hỏng tự nhiên 

11 15/6/2012
3 

4,70 33,00 17,00   

4,80 33,00 17,00   

5,10 32,50 18,00   

1 - - - hỏng tự nhiên 

12 15/6/2012 3 

5,20 34,00 18,00   

4,70 34,00 17,00   

5,30 35,50 18,00   

13 15/6/2012 2 
3,70 31,50 15,00   

5,90 35,00 18,00   

14 15/6/2012 1 4,40 35,00 15,00  
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1 - - - hỏng tự nhiên 

15 15/6/2012 1 4,30 35,50 15,00   

16 15/6/2012
1 4,90 34,00 18,00  

1 - - - hỏng tự nhiên 

17 15/6/2012 1 4,80 32,50 16,00   

18 1/7/2012 3 

4,60 32,00 17,00   

4,10 29,50 16,00   

4,10 31,50 15,00   

19 1/7/2012 2 
6,30 35,00 19,50   

6,20 33,00 19,00   

20 1/7/2012 3 

3,60 30,00 16,00   

3,60 30,00 15,00   

2,00 27,00 12,00   

21 1/7/2012 1 6,40 33,00 20,00   

22 1/7/2012 1 5,80 33,00 19,50   

23 1/7/2012 1 -   - -  hỏng tự nhiên 

24 16/7/2012
1 3,30 28,50 15,50  

1 - - - hỏng tự nhiên  

25 16/7/2012 1 3,80 27,50 16,50  

26 16/7/2012 1 4,60 28,00 18,00  

27 19/7/2012 1 3,30 29,00 13,50   

Trung bình 4,74±0,86 32,10±2,51 16,86±1,62   

Min-Max 2,0 - 6,4 25,5 - 36 12 - 20  

Tổng số trứng thu được: 47 Số trứng bình thường: 35 
Số trứng 
hỏng: 12 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy thời gian sinh sản của nhông cát L. guentherpetersi trong 
điều kiện nuôi là từ tháng 4 đến tháng 7. Số lượng trứng nhông cát đẻ là 47 quả/27 ổ. Số 
lượng trứng thu được nhiều nhất là vào tháng 6 với 28 quả/14 ổ. Trong đó, ổ có số 
lượng trứng nhiều nhất là 5 và ít nhất là 1. Trong 47 trứng thu được thì có 35 cái bình 
thường. 

Khối lượng trứng trung bình của nhông cát L. guentherpetersi là 4,74±0,86 g (2,00-6,40 
g); chiều dài trứng trung bình là 32,10±2,51 mm (25,50-36,00 mm) và chiều rộng trứng 
trung bình là 16,86±1,62 mm (12,00-20,00 mm). Kết quả nghiên cứu nhông cát L. 
reevesii trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế của chúng tôi cho thấy trứng có khối 
lượng trung bình là 2,09 g; chiều dài trứng trung bình là 24,5 mm và chiều rộng trứng 
trung bình là 13,5 mm (Ngô Đắc Chứng, 1991). Tương tự, nghiên cứu của Cao Tiến 
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Trung (2009) trong điều kiện nuôi ở thành phố Vinh, khối lượng trứng trung bình, chiều 
dài trứng và chiều rộng trứng trung bình của nhông cát L. reevesii lần lượt tương ứng là 
1,5 - 1,8 g; 21,5 - 24,6 mm và 12,8 - 15,0 mm. Như vậy, trứng của Nhông cát L. 
guentherpetersi trung bình lớn hơn gấp 2 - 3 lần trứng của L. reevesii. So với Tắc kè 
trung quốc Gekko chinensis (khối lượng trứng từ 19-24 mg; chiều dài trứng từ 11,00-
14,00 mm và chiều rộng trứng từ 6,5 - 10 mm) (Ngô Thái Lan, 2009) và Thạch sùng 
đuôi sần Hemidactylus frenatus (khối lượng trứng từ 16 - 20 mg) (Ngô Thái Lan, 2002) 
thì trứng của Nhông cát L. guentherpetersi cũng to hơn nhiều. 

3.2. Kết quả ấp trứng 

Sau khi cho trứng nhông cát L. guentherpetersi vào lu, theo dõi nhiệt độ và độ ẩm hàng 
ngày. Kết quả theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong điều kiện ấp nhân tạo được trình bày ở 
bảng 2.  

Bảng 2. Nhiệt độ và độ ẩm trong điều kiện ấp nhân tạo 

Giai đoạn theo dõi Nhiệt độ (oC) Độ ẩm (%) 

15/6-29/6/2012 31,37±0,81 63,18±2,01 

30/6-14/7/2012 31,50±0,78 62,51±1,99 

15/7-29/7/2012 32,82±0,57 57,02±1,93 

30/7-13/8/2012 32,37±0,75 53,89±2,31 

14/8-28/8/2012 32,47±0,88 56,33±2,84 

29/8-14/9/2012 32,04±0,75 57,53±1,64 

Trung bình 32,09±0,75 58,41±2,12 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy nhiệt độ trung bình và độ ẩm trung bình trong điều kiện ấp 
trứng nhông cát L. guentherpetersi nhân tạo lần lượt là 32,09±0,75oC và 58,41±2,12%.  

Sau khi ấp 69 - 76 ngày thì trứng nở. Tỷ lệ nở của trứng nhông cát L. guentherpetersi 
trong điều kiện ấp nhân tạo được trình bày ở bảng 3. 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, tỷ lệ nở của trứng trong điều kiện ấp nhân tạo là 15,15% 
(5/33). Trong quá trình ấp chúng tôi đã sử dụng 5 trứng để kiểm tra sự phát triển của 
phôi. Như vậy, nếu số trứng sử dụng để nghiên cứu phôi nở 100% thì tỷ lệ nở sẽ lên đến 
30,30%. Thời gian ấp trung bình để trứng nở là 72±2 ngày (69-76). Trong quá trình ấp 
có 18 trứng chỉ phát triển tới 15 ngày, có 5 trứng phát triển tới 30 ngày. Kết quả nghiên 
cứu của Ngô Thái Lan và cộng sự (2009) trên đối tượng tắc kè Trung Quốc Gekko 
chinensis nuôi ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc với 7 trứng thu được thì nở được một con (chiếm 
tỷ lệ 14,28%) sau 68 ngày. Như vậy, thời gian trứng nhông cát L. guentherpetersi nở dài 
hơn và tỷ lệ nở cao hơn.  
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Bảng 3. Tỷ lệ nở của trứng nhông cát L. guentherpetersi trong điều kiện ấp nhân tạo 

Đợt ấp Số lượng 
trứng (cái) 

Số trứng nở    
(cái) 

Tỷ lệ nở       
(%) 

Thời gian        
trứng nở (ngày) 

1 1 0 0 - 

2 1 0 0 - 

3 18 

1 

22,22 

69 

1 70 

1 70 

1 73 

4 9 1 11,11 76 

5 4 0 0 - 

Chung 33 5 15,15 72 ± 2 

3.3. Sự phát triển phôi nhông cát L. guentherpetersi trong điều kiện ấp nhân tạo 

Sau khi ấp, chọn một số trứng để tiến hành theo dõi sự phát triển phôi. Kết quả theo dõi 
sự phát triển phôi nhông cát L. guentherpetersi ở một số giai đoạn (15 ngày, 22 ngày, 32 
ngày, 39 ngày, 67 ngày và 72 ngày) được trình bày ở hình 2.  

4. KẾT LUẬN 

Thời gian sinh sản của nhông cát L. guentherpetersi trong điều kiện nuôi ở thành phố 
Huế từ tháng 4 đến tháng 7.  

Số lượng trứng thu được trong chuồng nuôi là 47 cái/27 ổ. Ổ có số lượng trứng cao nhất 
là 5 và thấp nhất là 1.  

Trứng nhông có hình trứng, màu trắng ngà; khối lượng trung bình 4,74±0,86g (2 -6,4g); 
dài 32,10±2,51 mm (27,00-36,00 mm) và rộng 16,86±1,62 mm (12 - 20 mm).  

Nhiệt độ và độ ẩm trung bình trong điều kiện ấp nhân tạo lần lượt là 32,09±0,75oC và 
58,41±2,12%.  

Tỷ lệ nở của trứng nhông cát trong điều kiện ấp nhân tạo là 15,15%. Thời gian trứng nở 
trung bình là 72±2 ngày.  

Lời cảm ơn: Để hoàn thành công trình này chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự cố vấn 
và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của GS. TS. Ngô Đắc Chứng, Trường đại học Sư 
phạm, Đại học Huế. 

----------------------------------------------------- 

Ghi chú: Xem ảnh minh học ở phần phụ lục. 
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SOME REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF BUTTERFLY LIZARDS 
Leiolepis guentherpetersi (Darevsky and Kuprianova, 1993) IN RAISING 

CONDITION IN HUE CITY 

Tran Quoc Dung, Ngo Quoc Tri 

SUMMARY 

Leiolepis guentherpetersi is the asexual species belonged to the family Agamidae of 
Reptilia. The study was carried out on the series L. guentherpetersi specimens collected 
from Binh Minh commune, Thang Binh district, Quang Nam province. These specimens 
were bred in Hue city from April 2012 to October 2012. The breeding season of L. 
guentherpetersi in Hue city is from April to July. 47 eggs/27 hatches were collected. 
The highest amount of eggs in per hatch is 5 and the lowest amount of eggs in per hatch 
is 1. The egg shape is oval and the egg colour is ivory-white. The average egg weight is 
4.74±0.86 g (2.00-6.40 g), the average egg length is 32.10±2.51 mm (27.00-36.00 mm) 
and the average egg width is 16.86±1.62 mm (12.00-20.00 mm). The average 
temperature and humidity of artificial hatching are 32.09±0.75oC and 58.41±2.12% 
respectively. The hatching-out ratio of egg is 15.15%. The average hatching-out period 
of egg is 72±2 days.  

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 21/10/2012; sửa xong ngày 12/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Cao Tiến Trung. 
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MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG VÀ SINH TRƯỞNG 
CỦA NHÔNG CÁT Leiolepis guentherpetersi (Darevsky and Kuprianova, 

1993) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI Ở THÀNH PHỐ HUẾ  

TRẦN QUỐC DUNG 

Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế 

NGÔ QUỐC TRÍ 

Trường THPT A Lưới 

1. MỞ ĐẦU 

Nhông cát Leiolepis guentherpetersi (Darevsky and Kuprianova, 1993) là loài Thằn lằn 
trinh sinh thuộc họ Nhông (Agamidae), phân bộ Thằn lằn (Lacertilia), bộ Có vảy 
(Squamata), lớp Bò sát (Reptilia). Thịt nhông cát vừa ngon lại vừa bổ. Đối với người bị 
ốm đau, già yếu có thể dùng thịt nhông cát để nâng cao thể lực. Đối với người bị tê liệt, 
đau nhức xương khớp hoặc cơ bắp, đau lưng hoặc yếu sinh lý có thể dùng rượu ngâm 
nhông cát để uống. Ngoài ra, nhông cát còn  được dùng kết hợp với lá mãng cầu để 
chữa bệnh đau đầu, ngâm với lá lốt để chữa bệnh bại liệt, ngâm với lá tía tô để chữa hen 
suyễn… Thịt nhông cát được chế biến thành nhiều món ăn ngon và đã trở thành món ăn 
đặc sản ở một số tỉnh miền Nam Trung bộ (Nguyễn Lân Hùng, 2009). Chính vì thế mà 
nhông cát bị săn bắt dữ dội và ngày càng giảm dần về số lượng trong tự nhiên. Mặt khác 
khi phân tích thành phần thức ăn tự nhiên của nhông cát thấy có nhiều loài động vật, 
thực vật khác nhau, trong đó có nhiều côn trùng có hại như cào cào, châu chấu, bọ xít, 
bướm, ruồi... Do đó có thể nói về mặt sinh thái, nhông cát có một vai trò nhất định trong 
việc cân bằng hệ sinh thái vùng cát ven biển. Ở Việt Nam và trên thế giới, đã có một số 
công trình nghiên cứu về nhông cát. Các công trình này tập trung vào các nghiên cứu về 
hình thái, đặc điểm sinh học, đặc điểm quần thể, sinh thái học (Ngô Đắc Chứng, 1994, 
1992, 1991, 1986; Darevsky, 1993; Hoàng Xuân Quang, 2000; Cao Tiến Trung, 2009); 
đặc điểm di truyền tế bào và di truyền phân tử (Trần Quốc Dung, 2011, 2009, 2008a, 
2008b; Malysheva, 2006; Arangyavalai, 2004; Kritetpetcharal, 1999; Hall, 1970)… 
nhưng chưa có công bố nào về đặc điểm sinh học, sinh thái học của nhông cát L. 
guentherpetersi trong điều kiện nuôi. Nghiên cứu nhân nuôi nhông cát L. 
guentherpetersi cũng là một giải pháp bảo tồn ex-situ hữu hiệu đồng thời đáp ứng nhu 
cầu khai thác sử dụng ngày càng tăng của con người. 

Bài báo này trình bày một số dẫn liệu về đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng của nhông 
cát trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế.   

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Nhông cát L. guentherpetersi trưởng thành (49 cá thể) được thu thập ở xã Bình Minh, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.  
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Nhông cát sơ sinh L. guentherpetersi (5 cá thể) do chúng tôi ấp nở nhân tạo từ trứng của 
L. guentherpetersi trưởng thành thu được trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp thu mẫu 

Mẫu vật được thu thập bằng bẫy ống hoặc đào hang. Các mẫu nhông cát L. 
guentherpetersi được đánh dấu trước khi cho vào chuồng nuôi. 

b. Xây dựng chuồng nuôi 

Chuồng nuôi nhông cát diện tích 2 m x 12 m, cao khoảng 1,6 m được bịt kín xung 
quanh; phía trên được vây kín bằng lưới sắt không cho chuột, mèo… chui vào. Bên 
trong chuồng đổ cát thành đống cao 0,6-0,8 m. Trồng một ít cây bụi nhỏ trong khu vực 
nuôi. 

c. Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm  

Sử dụng nhiệt kế và ẩm kế để đo nhiệt độ và ẩm độ của không khí (KK) chuồng nuôi 
(đặt cách mặt đất 1 m), của mặt đất (MĐ) trong chuồng nuôi và hang nhông (H). Các 
thông số được đo vào các thời điểm nhất định trong ngày: đầu giờ sáng, giữa trưa và 
chiều tối hàng ngày. 

d. Phương pháp nghiên cứu dinh dưỡng 

Phương pháp nghiên cứu dinh dưỡng được tiến hành theo Trần Kiên (1992) và Ngô Đắc 
Chứng (1991). 

Dựa vào thành phần thức ăn của nhông cát trong tự nhiên, lựa chọn các loại thức ăn phổ 
biến của địa phương và phù hợp với điều kiện nuôi: rau muống, rau lang, rau cải, củ 
khoai lang thái mỏng, dưa hấu, giun đất, mối, châu chấu… 

Xác định khối lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày của nhông cát bằng cách cân thức ăn 
trước khi cho ăn, chia thức ăn thành các đơn vị nhỏ bằng nhau, đếm trước khi cho ăn và 
đếm các mẫu thức ăn thừa. 

- Khối lượng thức ăn trung bình đối với 1 gam trọng lượng cơ thể trong 1 tháng được 
xác định bằng công thức: 

1

% 100%

2

TA
TA

n n

P
R

P P

 


 

Trong đó: RTA%: nhu cầu khối lượng thức ăn trung bình đối với 1 gam trọng 
lượng cơ thể trong 1 tháng; PTA: khối lượng thức ăn tiêu thụ trong 1 tháng (g); Pn: 
khối lượng cơ thể  cân ở đầu tháng trước (g); Pn+1: khối lượng cơ thể cân ở đầu 
tháng tiếp theo (g). 
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e. Phương pháp nghiên cứu sự tăng trưởng trong điều kiện nuôi 

Phương pháp nghiên cứu dinh dưỡng được tiến hành theo Trần Kiên (1992) và Ngô Đắc 
Chứng (1991). 

Đo chiều dài thân của nhông cát L. guentherpetersi bằng thước kẹp kỹ thuật (sai số 
0,1mm) và cân khối lượng cơ thể bằng cân kỹ thuật số vào đầu mỗi tháng.  

- Hiệu suất tăng trưởng tương đối theo chiều dài thân (RL%) được xác định bằng công 
thức:  

1

1

% 100%

2

n n
L

n n

L L
R

L L





 



 

Trong đó: RL%: hiệu suất tăng trưởng tương đối theo chiều dài thân; Ln: chiều dài thân 
đo ở đầu tháng trước (mm); Ln+1: chiều dài thân đo ở đầu tháng tiếp theo (mm). 

- Hiệu suất tăng trưởng tương đối khối lượng cơ thể (RP%) được xác định bằng công 
thức: 

1

1

% 100%

2

n n
P

n n

P P
R

P P





 



 

Trong đó: RP%: hiệu suất tăng trưởng tương đối theo khối lượng cơ thể; Pn: khối lượng 
cơ thể cân ở đầu tháng trước (g); Pn+1: khối lượng cơ thể cân ở đầu tháng tiếp theo (g). 

g. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu được xử lý bằng phần mềm MS Excell.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Dinh dưỡng của nhông cát L. guentherpetersi trong điều kiện nuôi 

3.1.1. Thành phần thức ăn 

Sau khi cho vào chuồng nuôi cùng với thức ăn, đến ngày hôm sau thì đã thấy nhông đã 
ăn và đào hang. Sau một thời gian nuôi ngắn thì nhông đã thích nghi và có thói quen 
chờ đợi thức ăn vào mỗi sáng, phơi nắng… 

Trong điều kiện nuôi đã cho nhông cát L. guentherpetersi trưởng thành và con non ăn 
với 15 loại thức ăn bao gồm cả thực vật và động vật. Kết quả theo dõi thành phần thức 
ăn của nhông cát trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế được trình bày ở bảng 1. 

Kết quả cho thấy trong 15 loại thức ăn cho vào thì L. guentherpetersi trưởng thành ăn 
14 loại, chỉ có một loại không ăn là rau khoai lang. Những loại thức ăn chủ yếu và 
thường xuyên là bí đỏ, sâu quy, trứng cá, cào cào, cà chua và giá đỗ. Nhông cát con chỉ 
ăn 6 loại trong 15 loại thức ăn trên, bao gồm sâu quy, trứng cá, giá đỗ, cà chua, bí đỏ và 
cào cào non. 
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Bảng 1. Thành phần thức ăn của nhông cát L. guentherpetersi trưởng thành và L. 
guentherpetersi con được ấp nở nhân tạo trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế 

TT Thức ăn 

L. guentherpetersi   
trưởng thành 

L. guentherpetersi 
con 

Ăn Không ăn Ăn Không ăn 

1 Bí đỏ (Cucurbita sp) x   x   

2 Hạt bí đỏ (Cucurbita sp) x     x 

3 Lá bí đỏ non (Cucurbita sp) x     x 

4 Bắp su (Brassica sp) x     x 

5 Cà chua (Lycopesium) x   x   

6 Cào cào (Phân bộ Caelifera) x   x   

7 Chuối (Musa sp) x      

8 Củ khoai lang (Ipomoea sp) x     x 

9 Rau khoai lang (Ipomoea sp)  x     

10 Giá đỗ (Vigna sp) x   x   

11 Hạt đậu phụng (Arachis sp) x     x 

12 Rau muống (Ipomoea sp) x     x 

13 Sâu quy (Alphitobius sp) x   x   

14 Quả trứng cá (Muntingia sp) x   x   

15 Xà lách (Lactuca sp) x     x 

3.1.2. Khối lượng thức ăn và nhu cầu khối lượng thức ăn 

Kết quả theo dõi và tính toán khối lượng thức ăn trung bình/cá thể/tháng và nhu cầu 
khối lượng thức ăn trung bình/1g cơ thể/tháng của nhông cát L. guentherpetersi trưởng 
thành trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế được trình bày ở bảng 2. 

Qua bảng 2 cho thấy khối lượng thức ăn trung bình của một cá thể/tháng và nhu cầu 
khối lượng thức ăn trung bình/1g cơ thể/tháng của nhông cát L. guentherpetersi trưởng 
thành trong điều kiện nuôi cao nhất ở tháng 5 (175,68 g và 449,41%) và thấp nhất ở 
tháng 6 (61,95 g và 151,10%). Kết quả này có thể giải thích là vào tháng 5 nhông cát 
cần lượng thức ăn lớn để tích lũy năng lượng chuẩn bị cho thời kỳ sinh sản. Tháng 6 là 
tháng đẻ trứng nhiều nhất của nhông cát trong điều kiện nuôi và một số cá thể lột xác 
nên khối lượng và nhu cầu thức ăn thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, vào tháng 7 và tháng 8, 
nhu cầu thức ăn có xu hướng tăng (207,61% và 204,29%) lên để bù đắp lại năng lượng 
tiêu hao do sinh sản, hoạt động lột xác, đồng thời tích lũy năng lượng cho trú đông. 
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Bảng 2. Khối lượng thức ăn trung bình/cá thể/tháng (PTA) và nhu cầu khối lượng  
thức ăn trung bình/1g cơ thể/tháng (RTA) của nhông cát L. guentherpetersi  

trưởng thành trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế 

Tháng  
Nhiệt độ (oC)  Độ ẩm (%) 

PTA (g) 
RTA 

(%) TB Min-Max TB Min-Max 

5/ 
2012 

KK 32,38 28,67-34,67 KK 53,64 43,33-74,00 

175,68 449,41 MĐ 30,63 27,33-32,67 MĐ 60,53 51,67-74,33 

H 29,63 26,33-32,67 H 77,01 72,33-80,67 

6/ 
2012 

KK 33,27 30,67-36,00 KK 46,77 30,33-68,67 

61,95 151,10 MĐ 30,91 28,67-33,00 MĐ 54,48 39,67-72,67 

H 29,21 27,00-30,67 H 75,31 50,33-78,33 

7/ 
2012 

KK 33,34 29,67-35,33 KK 46,62 36,67-64,00 

83,30 207,61 MĐ 31,46 28,33-33,67 MĐ 53,37 32,00-66,67 

H 30,28 27,83-32,33 H 73,33 67,33-74,00 

8/ 
2012 

KK 32,71 29,33-34,50 KK 50,05 37,00-64,67 

88,96 204,29 MĐ 31,80 29,00-34,83 MĐ 55,72 41,33-66,00 

H 30,25 28,00-31,83 H 72,59 62,00-72,00 

Ghi chú: KK: không khí; MĐ: mặt đất; H: hang 

Kết quả nghiên cứu của Cao Tiến Trung (2009) ở nhông cát L. reevesii trưởng thành 
trong điều kiện nuôi tại Vinh thì khối lượng thức ăn/cá thể/tháng của các tháng 5, 6, 7, 
và 8 lần lượt là 17,00 g; 21,40 g; 17,10 g và 18,00 g đối với con đực và 17,10 g; 16,50 
g; 18,50 g và 16,60 g đối với con cái. Nhu cầu dinh dưỡng đối với 1g cơ thể/tháng ở các 
tháng 5, 6, 7, và 8 lần lượt là 8,95%; 11,57%; 9,50% và 18,95% đối với con đực và 
17,72%; 21,43%; 16,82% và 9,76% đối với con cái [21]. Như vậy, khối lượng và nhu 
cầu khối lượng thức ăn của L. guentherpetersi nuôi ở thành phố Huế cao hơn gấp nhiều 
lần.    

Đối với thằn lằn cá sấu (Shinisaurus crocodilusus Ahl, 1930) nuôi tại Phúc Yên, Vĩnh 
Phúc và Cổ Nhuế, Hà Nội thì nhu cầu dinh dưỡng đối với 1g cơ thể/tháng ở các tháng 5, 
6, 7, và 8 lần lượt là 126,90%; 129,25%; 134,47% và 136,53% (Lê Nguyên Ngật, 2008). 
Kết quả này cũng thấp hơn so với nhu cầu khối lượng thức ăn của L. guentherpetersi. 

3.2. Sự sinh trưởng của nhông cát trong điều kiện nuôi 

3.2.1. Tăng trưởng tương đối theo khối lượng cơ thể 

a. Tăng trưởng tương đối theo khối lượng cơ thể của nhông cát L. guentherpetersi 
trưởng thành 
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Hiệu suất tăng trưởng tương đối theo khối lượng cơ thể của nhông cát L. 
guentherpetersi trưởng thành trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế được trình bày ở 
bảng 3. 

Bảng 3. Hiệu suất tăng trưởng tương đối theo khối lượng cơ thể của nhông cát  
L. guentherpetersi trưởng thành trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế 

Tháng  
Nhiệt độ (oC)  Độ ẩm (%) Khối lượng cơ thể (g) Rp 

(%) TB Min-Max TB Min-Max TB Min-Max 

4/ 

2012 

KK 29,80 20,00-34,67 KK 54,62 37,00-80,00

40,59 11,00-61,50 4,28 MĐ 27,75 17,83-32,83 MĐ 62,59 50,33-80,33

H 26,67 18,00-30,33 H 77,13 71,33-78,67

5/ 

2012 

KK 32,38 28,67-34,67 KK 53,64 43,33-74,00

46,45 14,50-66,10 
12,0

0 
MĐ 30,63 27,33-32,67 MĐ 60,53 51,67-74,33

H 29,63 26,33-32,67 H 77,01 72,33-80,67

6/ 

2012 

KK 33,27 30,67-36,00 KK 46,77 30,33-68,67

39,99 17,70-61,20 
-

10,0
4 

MĐ 30,91 28,67-33,00 MĐ 54,48 39,67-72,67

H 29,21 27,00-30,67 H 75,31 50,33-78,33

7/ 

2012 

KK 33,34 29,67-35,33 KK 46,62 36,67-64,00

42,82 23,60-57,90 5,36 MĐ 31,46 28,33-33,67 MĐ 53,37 32,00-66,67

H 30,28 27,83-32,33 H 73,33 67,33-74,00

8/ 

2012 

KK 32,71 29,33-34,50 KK 50,05 37,00-64,67

46,77 29,20-60,30 8,98 MĐ 31,80 29,00-34,83 MĐ 55,72 41,33-66,00

H 30,25 28,00-31,83 H 72,59 62,00-72,00

Ghi chú: KK: không khí; MĐ: mặt đất; H: hang 

Kết quả trình bày ở bảng 3 cho thấy nhông cát L. guentherpetersi trưởng thành tăng 
trưởng về khối lượng cơ thể vào tháng 4 và 5 (tăng từ 4,28% lên đến 12,00%) giảm 
mạnh ở tháng 6 (-10,04%) và sau đó lại tăng lên vào tháng 7 (5,36%) và tiếp tục tăng 
vào tháng 8 (8,98%). Kết quả này hoàn toàn phù hợp với khối lượng và nhu cầu thức ăn 
của nhông cát tương ứng với các tháng (Bảng 3). 

Đối với nhông cát L. reevesii trưởng thành nuôi tại Vinh thì sự tăng trưởng tương đối 
theo khối lượng cơ thể vào các tháng 4, 5, 6, 7 và 8 lần lượt là 3,87%; 13,55%; 8,81%; 
7,89% và 7,12% đối với con đực và 0,43%; 6,96%; 5,58%; 4,21% và 5,75% đối với con 
cái (Cao Tiến Trung, 2009). Dễ dàng nhận thấy sự tăng trưởng tương đối theo khối 
lượng cơ thể  của L. guentherpetersi ở tháng 6 thấp hơn rất nhiều do thời gian này là 
giai đoạn đẻ trứng nhiều nhất, còn các tháng còn lại chênh lệch không đáng kể.   
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So sánh với thằn lằn cá sấu (Shinisaurus crocodilusus Ahl, 1930) nuôi tại Phúc Yên, 
Vĩnh Phúc và Cổ Nhuế, Hà Nội (sự tăng trưởng tương đối theo khối lượng cơ thể vào 
các tháng 4, 5, 6, 7, và 8 lần lượt là 0,98%; 2,31 %; 1,30 %; 1,63 % và 4,03% (Lê 
Nguyên Ngật, 2008) thì sự tăng trưởng tương đối theo khối lượng cơ thể của L. 
guentherpetersi ở tháng 6 thấp hơn nhiều, còn ở các tháng còn lại thì cao hơn. 

b. Tăng trưởng tương đối theo khối lượng cơ thể của nhông cát L. guentherpetersi non 

Hiệu suất tăng trưởng tương đối khối lượng cơ thể của nhông cát L. guentherpetersi non 
trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế được tính theo từng tuần. Kết quả được trình bày 
ở bảng 4. 

Bảng 4. Hiệu suất tăng trưởng tương đối theo khối lượng cơ thể của nhông cát L. 
guentherpetersi non trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế 

Tuổi 
(ngày)  

Nhiệt độ (oC)  Độ ẩm (%) Khối lượng cơ thể (g) RP 

(%) TB Min-Max TB Min-Max TB Min-Max 

Sơ sinh  31,67   58,33  3,20 2,30-3,90   

7  32,26 30,33-33,33 57,86 56,00-60,67 3,72 2,90-4,20 16,12 

14  31,38 30,33-32,00 58,67 55,67-61,67 3,43 2,60-3,90 -3,50 

21  32,62 31,00-33,67 56,19 52,67-58,00 3,70 2,60-4,30 6,58 

30 31,76 30,67-33,33 61,29 56,67-64,67 3,87 3,00-4,40 5,53 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy khối lượng cơ thể nhông cát L. guentherpetersi sơ sinh trung 
bình là 3,20 g (thấp nhất là 2,30 g và cao nhất là 3,90 g). Vào 7 ngày tuổi, nhông cát con 
có sự tăng trưởng về khối lượng cơ thể lớn nhất (16,12%), khối lượng cơ thể trung bình 
tăng từ 3,20 g lên 3,72 g (tăng 0,52 g). Vào tuần thứ hai (14 ngày tuổi), khối lượng cơ 
thể và sự tăng trưởng về khối lượng cơ thể giảm xuống rõ rệt (-3,50%). Nguyên nhân là 
do vào thời kỳ này nhông con bắt đầu lột xác lần đầu tiên. Sau lột xác, khối lượng cơ 
thể và sự tăng trưởng về khối lượng cơ thể nhông con tăng lên vào giai đoạn 21 ngày 
tuổi (6,58%) nhưng trong tuần tiếp theo nhông con lại bắt đầu lột xác lần thứ hai nên sự 
tăng trưởng về khối lượng cơ thể lại giảm (5,53%). 

3.2.2. Tăng trưởng tương đối theo chiều dài thân 

a. Tăng trưởng theo chiều dài thân của nhông cát L. guentherpetersi trưởng thành 

Kết quả nghiên cứu sự tăng trưởng chiều dài thân của nhông cát L. guentherpetersi 
trưởng thành trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế được tính theo từng tuần. Kết quả 
được thể hiện ở bảng 5. 

Kết quả ở bảng 5 cho thấy nhông cát L. guentherpetersi trưởng thành tăng trưởng chiều 
dài thân từ 1,65-3,24%.  
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Bảng 5. Hiệu suất tăng tưởng tương đối theo chiều dài thân của nhông cát  
L. guentherpetersi trưởng thành trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế 

Tháng  
Nhiệt độ (oC)  Độ ẩm (%) Dài thân (mm) RL 

(%) TB Min-Max TB Min-Max TB Min-Max 

4/ 

2012 

KK 29,80 20,00-34,67 KK 54,62 37,00-80,00 

110,97 82,00-127 2,10 MĐ 27,75 17,83-32,83 MĐ 62,59 50,33-80,33 

H 26,67 18,00-30,33 H 77,13 71,33-78,67 

5/ 

2012 

KK 32,38 28,67-34,67 KK 53,64 43,33-74,00 

113,57 84,00-132 2,56 MĐ 30,63 27,33-32,67 MĐ 60,53 51,67-74,33 

H 29,63 26,33-32,67 H 77,01 72,33-80,67 

6/ 

2012 

KK 33,27 30,67-36,00 KK 46,77 30,33-68,67 

116,24 90,00-133 3,24 MĐ 30,91 28,67-33,00 MĐ 54,48 39,67-72,67 

H 29,21 27,00-30,67 H 75,31 50,33-78,33 

7/ 

2012 

KK 33,34 29,67-35,33 KK 46,62 36,67-64,00 

121,35 92,50-201 3,00 MĐ 31,46 28,33-33,67 MĐ 53,37 32,00-66,67 

H 30,28 27,83-32,33 H 73,33 67,33-74,00 

8/ 

2012 

KK 32,71 29,33-34,50 KK 50,05 37,00-64,67 

123,07 97,00-205 1,65 MĐ 31,80 29,00-34,83 MĐ 55,72 41,33-66,00 

H 30,25 28,00-31,83 H 72,59 62,00-72,00 

Ghi chú: KK: không khí; MĐ: mặt đất; H: hang 

So sánh với nhông cát L. reevesii trưởng thành nuôi ở Vinh (tăng trưởng chiều dài thân 
ở các tháng 4, 5, 6, 7 và 8 lần lượt là 0,35; 3,07; 1,52; 0,61 và 0,40 (Cao Tiến Trung, 
2009) thì sự tăng trưởng chiều dài thân của nhông cát L. guentherpetersi trưởng thành 
cao hơn nhiều. Còn so với thằn lằn cá sấu (Shinisaurus crocodilusus Ahl, 1930) nuôi tại 
Phúc Yên, Vĩnh Phúc và Cổ Nhuế, Hà Nội (sự tăng trưởng tương đối theo chiều dài 
thân vào các tháng 4, 5, 6, 7, và 8 lần lượt là 2,23%; 2,19 %; 2,31 %; 2,51 % và 2,55% 
(Lê Nguyên Ngật, 2008) thì sự tăng trưởng chiều dài thân của nhông cát L. 
guentherpetersi trưởng thành cao hơn ở tháng 5, 6 và 7 nhưng lại thấp hơn ở tháng 4 và 
tháng 8. 

b. Tăng trưởng theo chiều dài thân của nhông cát L. guentherpetersi con  

Hiệu suất tăng trưởng tương đối theo chiều dài thân của nhông cát L. guentherpetersi 
con trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế được trình bày ở bảng 6. 
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Bảng 6. Hiệu suất tăng trưởng tương đối theo chiều dài thân của nhông cát  
L. guentherpetersi con trong điều kiện nuôi ở thành phố Huế 

Tuổi 
(ngày)  

Nhiệt độ (oC)  Độ ẩm (%) Chiều dài thân (mm) 
RL (%) 

TB Min-Max TB Min-Max TB Min-Max 

Sơ sinh  31,67   58,33  45,50 44,00-47,00   

7  32,26 30,33-33,33 57,86 56,00-60,67 48,00 47,00-50,00 5,35 

14  31,38 30,33-32,00 58,67 55,67-61,67 49,33 47,00-51,00 2,02 

21  32,62 31,00-33,67 56,19 52,67-58,00 52,00 49,00-55,5 5,19 

30 31,76 30,67-33,33 61,29 56,67-64,67 52,17 49,00-56,00 0,30 

Kết quả ở bảng 6 cho thấy chiều dài thân của nhông cát L. guentherpetersi sơ sinh  
trung bình là 45,50 mm (44,00-47,00 mm). HSTT chiều dài thân của nhông con từ 0,30-
5,35%.   

4. KẾT LUẬN 

Trong điều kiện nuôi nhông cát L. guentherpetersi ở thành phố Huế: 

Nhu cầu dinh dưỡng ở cá thể trưởng thành là 151,10-449,41%/g cơ thể/tháng. 

Hiệu suất tăng trưởng tương đối theo khối lượng cơ thể ở cá thể trưởng thành là từ -
10,04% đến 12%; ở cá thể con là từ -3,50% đến 16,12%.   

Hiệu suất tăng trưởng tương đối theo chiều dài cơ thể ở cá thể trưởng thành là từ 1,65% 
đến 3,24%; ở cá thể con là từ 0,30% đến 5,35%.   

Lời cảm ơn: Để hoàn thành công trình này chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự cố vấn 
và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của GS. TS. Ngô Đắc Chứng, Trường đại học Sư 
phạm, Đại học Huế. 

----------------------------------------------------- 

Ghi chú: Xem ảnh minh học ở phần phụ lục. 
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DATA ON NUTRITION AND GROWTH OF BUTTERFLY LIZARDS Leiolepis 
guentherpetersi (Darevsky and Kuprianova, 1993) IN RAISING CONDITION IN 

HUE CITY 

Tran Quoc Dung, Ngo Quoc Tri 

SUMMARY 

Leiolepis guentherpetersi is the asexual species belonged to the family Agamidae of  
Reptilia. The  study was carried out on the series L. guentherpetersi specimens collected 
from Binh Minh commune, Thang Binh district, Quang Nam province. Colour and 
morphologic characteristics of captured specimens matched the description about L. 
guentherpetersi by Ngo Dac Chung (1991), Darevsky (1993), Taylor (1963), and 
Bourret (1943). The specimens were bred in Hue city from April 2012 to October 2012, 
include 49 mature individuals and 5 newborn individuals which were born in feeding in 
Hue city. Food requirement in mature individuals varies from 151.10-449.41%/1g body 
weight/1 month. Relative growing productivity of body weight is from -10.04% to 
12.00% in mature individuals and from -3.50% to 16.12% in their offsprings. Relative 
growing productivity of body length is from 1.65% to 3.24% in mature individuals and 
from 0.30% to 5.35% in their offsprings. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 22/10/2012; sửa xong ngày 12/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Cao Tiến Trung. 
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NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN LOÀI GIẢI SIN-HOE Rafetus 
swinhoei (Gray,1873) BẰNG PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH TRÌNH TỰ ADN 

DƯƠNG THUÝ HÀ, ĐINH ĐOÀN LONG 

Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

LÊ ĐỨC MINH 

Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội 

NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG 

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 

1. MỞ ĐẦU  

Giải Sin-hoe (hay Giải Thượng Hải) có tên khoa học là Rafetus swinhoei (Gray, 1873) 
được biết đến như loài rùa hiện có số lượng cá thể ít nhất trên thế giới và kích thước 
cũng thuộc loại lớn nhất trong Họ Ba ba Trionychidae. Chính vì vậy mà loài này được 
xếp trong danh sách 100 loài cực kỳ nguy cấp trên thế giới (Baillie & Butcher, 2012; 
IUCN, 2012). Về phân bố, loài Rafetus swinhoei được ghi nhận ở Hồ Tai Hu, khu vực 
Suzhou, phía Tây Thượng Hải, thượng lưu sông Hồng thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc 
và các hồ lớn hoặc đầm lầy ven sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam (Pritchard, 2001; Le 
& Pritchard, 2009; Van Dijk et al. 2011; ATP, 2012). Ngoài ra, gần đây có một số mẫu 
vật được thu thập ở lưu vực sông Mã thuộc tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, đây cũng là ghi 
nhận phân bố xa nhất của loài về phía Nam (Nguyễn Quảng Trường và cộng sự, 2007; 
Lê Trần Bình và cộng sự, 2010).  

Trước đây,vùng phân bố của loài Giải Sin-hoe tương đối rộng bao gồm cả lưu vực sông 
Giang Tây và sông Hoàng Hà thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc (Wang & Shi, 2011). 
Tuy nhiên kể từ những năm 1870, những nghiên cứu của Heude (1880) đã ghi nhận sự 
suy giảm nhanh chóng của loài này ở Trung Quốc. Giải Sin-hoe là đối tượng bị săn bắt 
phục vụ nhu cầu làm thức ăn và thuốc đông y của con người. Bên cạnh đó, việc thu hẹp 
và suy thoái sinh cảnh sống do chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như ô nhiễm 
nguồn nước ở các thủy vực ven sông cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm số 
lượng quần thể của loài này (ATP, 2012).  

Hiện nay, các nhà khoa học chỉ còn ghi nhận 4 cá thể của loài Giải Sin-hoe trên thế giới 
gồm: một cá thể ở hồ Đồng Mô và một cá thể ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), hai cá thể còn 
lại đang được nuôi sinh sản tại vườn thú Suzhou, Thượng Hải, Trung Quốc. Từ năm 
2008, các nhà khoa học và bảo tồn đã thực hiện ghép đôi sinh sản hai cá thể Giải Sin-
hoe tại vườn thú Suzhou (Trung Quốc) nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Trải qua 
bốn mùa sinh sản, mỗi mùa cá thể cái đẻ khoảng 200 trứng và chưa có trứng nào nở 
phát triển thành con non. Theo dự đoán của các chuyên gia thì chế độ dinh dưỡng khi 
sống lâu năm ở các vườn thú làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản của cả hai cá thể 
này, đặc biệt, cá thể đực có tuổi thọ lớn có thể đã nằm ngoài tuổi sinh sản (Kuchling, 
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2012). Số lượng cá thể của loài trong tự nhiên còn lại quá ít đặt loài giải này đứng trước 
nguy cơ tuyệt chủng cao. Trên cơ sở đó, nỗ lực duy trì và phát triển loài được nhiều nhà 
khoa học và các chuyên gia bảo tồn đặc biệt quan tâm.  

Về mặt phân loại học, đã có những tranh luận xung quanh danh pháp của loài này cả ở 
Trung Quốc và ở Việt Nam. Năm 1873, John Edward Gray lần đầu tiên mô tả loài Giải 
Sin-hoe với tên Oscaria swinhoei dựa trên mẫu vật được Robert Swinhoe gửi tới từ 
Thượng Hải. Huede (1880) mô tả loài này là một giống mới tên làYuenvà mô tả hàng 
loạt loài mới cho các quần thể khác nhau ở Trung Quốc như Y. maculatus, Y. elegans, Y. 
pallens và Y. viridis. Đến năm 1988, Meylan & Webb xác nhận tên Rafetus swinhoei là 
tên có hiệu lực đối vớiloài được Gray mô tả năm 1873 qua việc giám định lại các mẫu 
vật ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh. Theo van Dijk et al. (2011), trên thế giới giống 
Giải Rafetus hiện ghi nhận có hai loài là Rafetus swinhoei và Rafetus euphraticus 
(Daudin, 1802) có phân bố tại Iran, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2000, Hà Đình Đức 
mô tả loài mới Rafetus leloii dựa trên các mẫu vật xương được thu tại hồ Hoàn Kiếm, 
Hà Nội. Tuy nhiên Farkas & Webb (2003) đã so sánh đặc điểm hình thái của loài 
Rafetus leloiii (Ha, 2000) với loài Rafetus swinhoei đồng thời xem xét lại tính hiệu lực 
công bố của Hà Đình Đức. Hai tác giả này đã kết luận Rafetus leloii là tên không có 
hiệu lực và là tên đồng vật khách quan của Rafetus swinhoei. Lê Trần Bình và cộng sự 
(2003) công bố 8 trình tự gen ty thể (cytochrome b, ND4, 16S) của ba mẫu rùa nước 
ngọt Việt Nam trên Ngân hàng gen NCBI. Sau đó Le& Pritchard (2009) đã kiểm tra và 
khẳng định không có sự khác biệt di truyền đáng kể giữa các mẫu Giải Sin-hoe thu ở 
các vùng khác nhau của Việt Nam. Năm 2010, Lê Trần Bình và cộng sự công bố loài 
rùa mai mềm nước ngọt cỡ lớn của Việt Nam là loài mới, đặt tên là Rafetus vietnamesis, 
dựa trên kết quả so sánh đặc điểm hình thái và phân tích trình tự ADN. Tuy nhiên, 
Farkas et al. (2011) đã có bài phản biện về những sai sót trong công trình nghiên cứu 
của nhóm Lê Trần Bình và cộng sự và tiếp tục coi Rafetus vietnamensis là tên không có 
hiệu lực, đồng thời, là một tên đồng vật khách quan khác của Rafetus swinhoei.  

Trước những vấn đề còn tồn tại có liên quan đến loài Rafetus swinhoei, chúng tôi đã 
tiến hành nghiên cứu cấu trúc di truyền của các quần thể của loàinày sử dụng phương 
pháp phát sinh chủng loại dùng chỉ thị phân tửADN trên các gen cytochrome b,ND4 
(NADH dehydrogenase subunit 4)và R35. Chúng tôi tiến hành so sánh trình tự 
nucleotide của các mẫu đại diện cho các quần thể Giải Sin-hoe đã biết ở Việt Nam và 
với mẫu đối chứng của loài thu ở Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu không chỉ nhằm làm 
sáng tỏ những vấn đề tranh luận về phân loại của loài rùa sống trong hồ Hoàn Kiếm mà 
còn đóng góp các thông tin hữu ích cho công tác bảo tồn và phục hồi các quần thể của 
loài rùa cực kỳ nguy cấp này.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Vật liệu: Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng năm mẫu vật được thu ở các địa 
điểm khác nhau ở miền Bắc Việt Nam gồm: một mẫu mô thu năm 2011 trên cá thể rùa 
còn sống tại Hồ Gươm (Hà Nội); một mẫu mô thu ở miền Bắc Việt Nam có 98 năm 
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tuổi, hiện được lưu giữ tại bảo tàng Viên (Áo); hai mẫu xương thu ở Bà Vì (Hà Nội) và 
hồ Minh Quân (Yên Bái), một mẫu sụn thu ở Hạ Hòa (Phú Thọ) có tuổi mẫu từ 20 - 30 
năm. Bên cạnh đó là năm mẫu vật được lấy thông tin từ các nghiên cứu trước đây và 
Ngân hàng gen. Thông tin chi tiết về các mẫu được thể hiện trong Bảng 1.  

Bảng 1. Thông tin mẫu vật nghiên cứu 

TT Ký hiệu Loại mẫu 
Nguồn lấy mẫu 

(ký hiệu mẫu hoặc số đăng ký  
trên GenBank) 

Địa điểm thu 
Thời 
gian 

1 
Rs Hanoi 

Vien 
Mô lâu 

năm 
Bảo tàng Viên, Áo 

(NMW30911) 
Hà Nội 1914 

2 Rs BaVi Xương sọ 
Viện Sinh thái vàTài nguyên sinh vật 

(IEBR NQT. 85) 
Ba Vì - Hà Nội 2001 

3 Rs HoGuom Mô tươi Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội 
Hồ Gươm - Hà 

Nội 
2011 

4 Rs YenBai Mai Chương trình bảo tồn rùa Châu Á 
Minh Quân - 

Yên Bái 
1980

s 

5 Rs PhuTho Sụn hàm 
Peter C. H Pritchard 

(PCHP 6876) 
Hạ Hòa - Phú 

Thọ 
1999 

6 Rs DongMo Mô tươi Le & Pritchard, 2009 Hồ Đồng Mô 2008 

7 
Rs ThanhHoa 

LTB 
Xương sọ 

Lê Trần Bìnhvà cộng sự, 2003 
(AJ607407, AJ608764) 

Quảng Phú - 
Thanh Hóa 

__ 

8 Rs BaVi LTB Mai 
Lê Trần Bìnhvà cộng sự, 2003 

(AJ607408, AJ608766) 
Suối Hai - Ba 

Vì 
__ 

9 Rs Hanoi LTB Xương sọ 
Lê Trần Bìnhvà cộng sự, 2003 

(AJ608763, AJ608765) 
Hồ Gươm - Hà 

Nội 
__ 

10 Rs TrungQuoc  
Ngân hàng gen 
(HQ709384. 1) 

Trung Quốc 2010 

Tách chiết ADN, thiết kế mồi và giải trình tự 

Các mẫu được tách chiết ADN tổng số sử dụng bộ Kit Dneasy Blood and Tissue 
(Qiagen, Đức). Quá trình tách chiết được tiến hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất có 
chỉnh lý dựa trên phương pháp của Austin & Arnold (2002) và Le et al. (2007) đối với 
các mẫu xương, sụn. Phản ứng PCR được tiến hành với HotStarTaq mastermix (Qiagen, 
Đức), đây là loại taq đặc biệt hiệu quả khi nhân dòng các đoạn gen từ ADN có nồng độ 
thấp. Tổng thể tích mỗi phản ứng PCR là 20ul, bao gồm 10ul mastermix, 5ul nước, 2ul 
mỗi loại mồi (10pmol/ul), 1 - 2ul khuôn, tùy nồng độ ADN. Điều kiện của phản ứng 
PCR là: 95°C ở 15’ hoạt hóa taq polymerase; 40 chu kỳ phản ứng ở 95°C trong 30s, 
45°C trong 45s, 72°C trong 1 phút; bước kéo dài cuối cùng ở 72°C trong 6 phút. Đối với 
các mẫu có nồng độ ADN tổng số quá thấp (mẫu có bản chất từ xương, sụn hay mô lâu 
năm), chúng tôi tiến hành lại phản ứng PCR dựa trên ba cách: cô đặc nồng độ DNA 
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tổng số ban đầu; thực hiện phản ứng PCR lần hai có khuôn là sản phẩm PCR lần thứ 
nhất; thiết kế các cặp mồi đặc hiệu, nhân dòng các đoạn gen kích thước nhỏ từ 200-300 
bp. Các cặp mồi sử dụng trong nghiên được tham khảo theo các nghiên cứu trước đây 
của Palumbi (1996), Engstrom et al. (2002, 2004), Aravelo et al. (1994), Fujita et al. 
(2004) và bảy trình tự mồi mới được thiết kế thêm cho gen cytochrome b (Bảng 2). Sản 
phẩm PCR sau đó được tinh sạch sử dụng Kit GeneJET™ PCR Purification (Fermentas, 
Đức) và gửi giải trình tự hai chiều tại Macrogen, Hàn Quốc. Cuối cùng, kết quả giải 
trình tự được xác thực bằng công cụ BLAST trên Ngân hàng gen trước khi tiến hành các 
phân tích sâu về cây phát sinh chủng loại.  

Bảng 2. Các cặp mồi phản ứng PCR sử dụng trong nghiên cứu  

TT Tên mồi  Trình tự mồi (5'-3')  Tài liệu tham khảo  

1 Gludg (f) TGACTTGAARAACCAYCGTTG Palumbi, 1996 

2 CB3 (r) GGCAAATAGGAAATATCATTC Palumbi, 1996 

3 CB534 (f) GACAATGCAACCCTAACACG Engstrom et al, 2004 

4 Tcytbthr (r) TTCTTTGGTTTACAAGACC Engstrom et al, 2004 

5 C1 (r) GTGAGTAGTGTATAGCTAGGAAT Nghiên cứu này 

6 C2 (f) CCATTTGATGAAACTTTGGAT Nghiên cứu này 

7 C3 (r) CGTAATATAGGCCTCGTCCGAT Nghiên cứu này 

8 C4 (f) CCTCACTATTCTTCATATGCA Nghiên cứu này 

9 C5 (r) CTAGGATTATGAATGGTAATA Nghiên cứu này 

10 C6 (f) CTACTACTATCAATCGCCATA Nghiên cứu này 

11 C7 (r) GGTCTCCTAGTAGGTTGGGGTA Nghiên cứu này 

12 ND4 672 (f) TGACTACCAAAAGCTCATGTAGAAGC Engstrom et al, 2002 

13 Hist (r) CCTATTTTTAGAGCCACAGTCTAATG Aravelo et al, 1994 

14 R35Ex1 (f) ACGATTCTCGCTGATTCTTGC Fujita et al, 2004 

15 R35Ex2 (r) GCAGAAAACTGAATGTCTCAAAGG Fujita et al, 2004 

Chú thích: (f): mồi xuôi (r): mồi ngược 

Xây dựng cây phát sinh chủng loại  

Cơ sở dữ liệu để xây dựng cây phát sinh chủng loại bao gồm: trình tự gen cytrochrome 
b, ND4 và R35từ các mẫu của loài Rafetus swinhoei trong nghiên cứu này đồng thời sử 
dụng các trình tự đã công bố trên Ngân hàng gen của Le& Pritchard (2009), Lê Trần 
Bình và cộng sự (2003) và mẫu đối chứng của Trung Quốc.  

Đầu tiên, các trình tự của cùng một gen được đưa về trong một tập tin định dạng fasta (. 
fas) bằng phần mềm Bioedit. Các trình tự này sau đó được bắt cặp trình tự bằng phần 
mềm ClustalW cài tích hợp trong Bioedit, với thông số cài đặt mặc định. Khi đã bắt cặp 
thẳng hàng với nhau, các trình tự thừa được loại bỏ; các trình tự thiếu được thay thế 
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bằng các dấu “?”. Đối với các trình tự của Lê Trần Bình và cộng sự công bố trên Ngân 
hàng gen (2003), 20-40 nucleotide ở đầu và cuối mỗi trình tự được thay thế bằng dấu 
“?” - biểu thị như dữ liệu thiếu do vùng dữ liệu ở phần đầu và cuối của các trình tự này 
tập trung rất nhiều các sai khác so với các mẫu trình tự khác. Chúng tôi cho rằng những 
sai khác này là do sơ suất trong quá trình giải trình tự, không phải là sự khác biệt trong 
bản chất mẫu. Việc loại bỏ đoạn trình tự này nhằm đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy 
của cây phát sinh chủng loại.  

Sau khi hoàn thành phần hiệu chỉnh trình tự, dữ liệu được xử lý trong phần mềm Mega 
v5. 05 nhằm tính khoảng cách di truyền giữa các mẫu quần thể và xây dựng cây phát 
sinh chủng loại bằng phương pháp Maximum Likelihood và Maximum Parsimony có 
trong phần mềm PAUP v4. 0 (Swofford, 2001). Với cả hai phương pháp này, một bước 
quan trọng sau khi xây dựng được cây phát sinh chủng loại là kiểm tra độ tin cậy cho 
từng giá trịgốc nhánh trong cây (Boostrap value). Giá trị gốc nhánh được coi là đạt độ 
tin cậy khi >70% (Hillis & Bull, 1993).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu phân tử đặc thù trên các mẫu có hàm lượng ADN 
tổng số thấp, chúng tôi thu được trình tự gen cytochrome b ở bốn mẫu 2 - 5 (Bảng 
1),trình tự gen ND4 ở hai mẫu 2 và 3 và trình tự gen R35 ở mẫu mô tươi Rs2. Đối với 
mẫu Rs1, mặc dù được tiến hành bằng nhiều phương pháp thí nghiệm khác nhau nhưng 
chúng tôi vẫn không thu được trình tự gen mong muốn. Đây là mẫu mô rất lâu năm, 
nhiều khả năng đã không còn đủ lượng ADN cần thiết cho các phản ứng PCR hoặc mẫu 
vật đã được xử lý bằng hóa chất có khả năng kìm hãm phản ứng PCR, ví dụ như phoóc-
môn (formalin). Điều này đặt ra nghi vấn trong kết quả giải trình tự của mẫu này trong 
nghiên cứu của Lê Trần Bình và cộng sự (2010), đặc biệt khi nhóm nghiên cứu này 
chưa từng công bố trình tự gen của mẫu này trên Ngân hàng gen, cũng như không có 
thông tin cụ thể về quy trình và phương phápthực hiện thí nghiệm như đã được nêu ra 
trong Farkas et al. (2011).  

Như vậy, hệ dữ liệu đánh giá đa dạng di truyền và xây dựng cây phát sinh chủng loại 
cho các đại diện quần thể Rafetus swinhoei tổng hợp bao gồm 2933 nucleotide từ ba 
gen: 1140 nucleotide gen cytochrome b, 732 nucleotide gen ND4 và 1061 nucleotide 
gen R35.  

Kết quả tính khoảng cách di truyền giữa các đại diện quần thể Rafetus swinhoei bằng 
phần mềm Mega v5. 05 cho sự khác biệt di truyền giữa các đại diện quần thể ở Việt 
Nam và Trung Quốc là không đáng kể, chỉ từ 0-0,43%. Sự sai khác về mặt di truyền của 
các quần thể như trên không đủ lớn để coi chúng là các loài khác nhau. Cụ thể, sự khác 
biệt di truyền lớn nhất nằm ở mẫu Hà Nội_LTB so với các mẫu Hồ Gươm, Yên Bái, 
Phú Thọ, Thanh Hóa_LTB, Trung Quốc với giá trị khoảng cách di truyền đạt 0,43%. 
Đặc biệt, không có sự khác biệt di truyền giữa các mẫu: Hồ Gươm, Yên Bái, Phú Thọ, 
Thanh Hóa_LTB và Trung Quốc.  
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Kết quả xây dựng cây phát sinh chủng loại đối với các quần thể của loài Rafetus 
swinhoei và loài Rafetus euphraticus sử dụng nhóm ngoài là loài Ba ba trơn Pelodiscus 
sinensis (Weigmann, 1835) trên hai phương pháp Maximum Parsimony và Maximum 
Likelihood cho hình ảnh tương đồng (Hình 1).  

 
Hình 1. Cây phát sinh chủng loại giống Giải Rafetus. Chỉ số phía trên nhánh cây là độ tin cậy 
gốc nhánh theo phương pháp Maximum Parsimony với các thông số: Chiều dài cây TL = 397, 
Chỉ số chắc chắn CI = 0. 99, Chỉ số duy trì RI = 0. 96; độ tin cậy được sau 1000 vòng giả lặp, 
trên tổng số 2933 nucleotide, 2560 nucleotide không thay đổi, 306 nucleotide thay đổi, 67 
nucleotide ý nghĩa. Chỉ số phía dưới nhánh cây là độ tin cậy gốc nhánh theo phương pháp 
Maximum Likelihood với các thông số: sử dụng mô hình tiến hóa GTR + I; tần số nucleotide A 
= 0. 3207, C = 0. 2506, G = 0. 1461, T = 0. 2826; -ln Likelihood = 5745. 9803; phân bố gamma 
(G) = 0. 4733; tổng số lần hoán đổi = 1128; điểm tin cậy cho cây thu được = 5745. 9803.  

Các mẫu thu của loài R. swinhoei thu ở Việt Nam và Trung Quốc chia làm 2 nhóm mặc 
dù giá trị gốc nhánh chưa đủ độ tin cây (MP = 59 và ML = 66): nhóm 1 gồm các mẫu 
thu ở Hà Nội: hồ Đồng Mô, Ba Vì và Hồ Gươm (LTB); nhóm 2 gồm mẫu thu ở Hồ 
Gươm (nghiên cứu này), Yên Bái, Thanh Hóa (LTB), Phú Thọ và mẫu của Trung Quốc. 
Hơn nữa, 2 mẫu giải thu ở Hồ Gươm (01 cá thể đang sống trong hồ - HoGuom và 01 
mẫu xương ở Bảo tàng Hà Nội - Rs Hanoi LTB) lại nằm ở 2 nhánh khác nhau chứng tỏ 
sai khác về mặt di truyền chỉ là những sai khác giữa các cá thể của cùng loài.  

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết quả so sánh ban đầu về đa dạng di truyền và cây phát sinh chủng loại của các quần 
thể đại diện ở Việt Nam cho thấy: 

Sự sai khác về mặt di truyền giữa các quần thể của loài Rafetus swinhoei ở Việt Nam và 
Trung Quốc không đáng kể, chỉ từ 0 - 0,43%, không đủ để coi là các loài khác nhau. Do 
vậy, loài giải của Việt Nam không phải là loài mới và được xác định là cùng loài với 
loài giải ở Trung Quốc, có tên khoa học là Rafetus swinhoei (Gray, 1873). Kết quả này 
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cũng phù hợp với so sánh về mặt hình thái của Nguyễn Quảng Trường và cộng sự 
(2007) và Farkas et al. (2011).  

Giữa các quần thể Rafetus swinhoei ở Việt Nam và Trung Quốc có sự phân nhóm,tuy 
nhiên, sự phân nhóm này chưa đạt mức có ý nghĩa (chỉ số tin cậy < 70%). Đáng chú ý là 
2 cá thể giải trong rùa hồ Hoàn Kiếm lại nằm ở 2 nhóm khác nhau chứng tỏ sự sai khác 
về mặt di truyền chỉ là nhưng sai khác giữa các cá thể của cùng một loài.  

Do các cá thể giải hiện biết ở Việt Nam và Trung Quốc là cùng loài nên việc ghép đôi 
sinh sản giữa hai cá thể đang ở tuổi sinh sản là cá thể cái ở Trung Quốc và cá thể đực ở 
hồ Đồng Mô là khả thi về mặt di truyền và sinh học.  

 

Lời cảm ơn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Chương trình rùa Châu Á, Viện Sinh thái 
và Tài nguyên Sinh vật, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Áo, và ông Peter Pritchard đã cung 
cấp những mẫu vật quan trọng đóng góp cho nghiên cứu. Chúng tôi chân thành cảm ơn 
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED - Đề tài mã số 106. 15-
2010. 30) đã tài trợ cho nghiên cứu này.  
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GENETIC VARIABILITY OF SWINHOE’S SOFTSHELL TURTLE 

 Rafetus swinhoei (Gray, 1873) 

Duong Thuy Ha et al. 

SUMMARY 

The Swinhoe’s Softshell Turtle Rafetus swinhoei (Gray, 1873) is one of the largest 
softshell species and also known as a representative of the 100 most critically 
endangered species in the world. However, its taxonomic statushas been a matter of 
debate in recent years. To resolve this issue, we examined population structure and 
genetic diversity among Rafetus populations in Vietnam and China using a phylogenetic 
approach. Our data set included DNA sequences from two mitochondrial protein-coding 
genes: cytochrome b, ND4 and one nuclear intron gene R35. Our preliminary results 
showed that there is no significant genetic divergence among populations of the Rafetus 
swinhoei in Vietnamas well as between the samples from Vietnam and China.  

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 27/10/2012; sửa xong ngày 14/11/2012. 

Người nhận xét: PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh.  
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BỘ SƯU TẬP LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT TẠI BẢO TÀNG SINH HỌC,  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN,  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

NGUYỄN HUY HOÀNG, VŨ NGỌC THÀNH 

PHÍ BẢO KHANH, LÊ VŨ KHÔI 

Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

1. MỞ ĐẦU 

Bảo tàng Sinh học, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường đại học Khoa học 
Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội là Bảo tàng Sinh học đầu tiên ở Đông Dương và 
Việt Nam, được thành lập từ năm 1926 bởi Giáo sư động vật học người Pháp René 
Bourret. Trên cơ sở xây dựng, phân tích bộ sưu tập mẫu vật thu được từ năm 1927 đến 
năm 1944, R. Bourret đã công bố hơn 40 công trình nghiên cứu về lưỡng cư, bò sát 
cũng như các nhóm động vật khác ở Việt Nam và Đông Dương [2, 3, 4]. Tuy nhiên, hầu 
hết những mẫu vật này đã bị thực dân Pháp đem về nước khi rút khỏi miền Bắc Việt 
Nam năm 1954 [1]. 

Hiện nay, Bảo tàng Sinh học đang lưu trữ, bảo tồn và trưng bày hàng trăm nghìn mẫu 
động vật, thực vật của Việt Nam và một số nước trên thế giới được sưu tầm từ những 
năm 1956. Bảo tàng Sinh học đóng vai trò rất quan trọng trong công tác giảng dạy và 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục và hợp tác quốc tế. Đã có rất nhiều 
công trình nghiên cứu được thực hiện dựa trên bộ mẫu của các nhóm sinh vật khác nhau 
tại Bảo tàng Sinh học. Đối với nhóm lưỡng cư, bò sát ở Bảo tàng này đã có các nghiên 
cứu của Đào Văn Tiến (1979, 1982); Lê Vũ Khôi (2001); Phí Bảo Khanh (2004); Vũ 
Ngọc Thành (2007). 

Bài báo này giới thiệu thành phần loài lưỡng cư, bò sát trong bộ sưu tập mẫu tại Bảo 
tàng Sinh học dựa trên các mẫu vật được sưu tầm từ nhiều năm qua. 

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 6/2012 đến tháng 8/2012 tại Bảo tàng Sinh học, Bộ 
môn Động vật Có xương sống, Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 
học Quốc gia Hà Nội.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Kiểm kê, đánh giá, thống kê mẫu vật: Đối với mỗi mẫu vật, ghi lại tất cả các thông tin 
có liên quan: Số hiệu, số thực địa, tên Việt Nam, tên khoa học, giới tính, ngày tháng thu 
mẫu, người thu mẫu, loại mẫu (mẫu nhồi, mẫu ngâm, xương…), tình trạng mẫu vật, so 
sánh, đối chiếu với số liệu hiện có trong sổ quản lý của bảo tàng. 
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Thẩm định và định loại mẫu vật: Các mẫu vật chưa được định loại hoặc định loại chưa 
chính xác được kiểm tra, so sánh và đối chiếu với các mẫu vật khác, sử dụng các tài liệu 
về phân loại học: Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường (2005, 2009); 
Volgel G. (2006); Pope C.H. (1935); Stuart B. L., Dijk P. P., Douglas H. (2001). 

Tham khảo tài liệu: kế thừa có chọn lọc các nghiên cứu trước đây về lưỡng cư, bò sát đã 
được thực hiện tại Bảo tàng Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 
Quốc gia Hà Nội. Xác định mức độ đe dọa các loài dựa vào Danh lục Đỏ IUCN (2012), 
Sách Đỏ Việt Nam (2007) và Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ (2006). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thành phần loài 

Kết quả thống kê, phân tích hơn 1.400 trong số hơn 5.400 mẫu lưỡng cư, bò sát hiện 
đang lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên Hà 
Nội bước đầu đã xác định được 219 loài (chiếm 34,9%% tổng số loài cả nước, tính đến 
tháng 9/2012) thuộc 33 họ và 6 bộ, gồm 57 loài lưỡng cư thuộc 10 họ, 3 bộ và 163 loài 
bò sát thuộc 23 họ, 3 bộ (Bảng 1).  

Bảng 1. Thành phần loài lưỡng cư, bò sát hiện đang lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Sinh 
học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà nội 

TT Tên khoa học Tên phổ thông 

Mức độ đe dọa 

SĐVN 
2007 

IUCN 
2012 

NĐ32 
2006 

 AMPHIBIA LỚP ẾCH NHÁI       

 CAUDATA BỘ CÓ ĐUÔI       

 1. Salamandridae Họ Cá cóc       

1. Paramesotriton deloustali (Bourret, 
1934) 

Cá cóc bụng hoa EN VU   

2. Paramesotriton laonensis (Stuart and 
Papenfus, 2002) 

Cá cóc lào       

3. Tylototriton asperrimus Unterstein, 1930 Cá cóc sần       

4. Tylototriton vietnamensis Böhme, 
Schöttler, Nguyen, and Köhler, 2005 

Cá cóc sần việt nam EN     

 GYMNOPHIONA BỘ KHÔNG CHÂN       

 2. Ichthyophiidae Họ Ếch giun       

5. Ichthyophis bannanicus Yang, 1984 Ếch giun VU NT   

 ANURA BỘ KHÔNG ĐUÔI       

 3. Bombinatoridae Họ Cóc tía       

6. Bombina maxima (Boulenger, 1905) Cóc tía CR     



HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT Ở VIỆT NAM, LẦN THỨ 2 

 148

 4. Bufonidae Họ Cóc       

7. Bufo pageti Bourret, 1937 Cóc Pagio EN     

8. Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 
1799) 

Cóc nhà       

9. Ingerophrynus galeatus (Günther, 1864) Cóc rừng VU     

 5. Hylidae Họ Nhái bén       

10. Hyla annectans (Jerdon, 1870) Nhái bén dính       

11. Hyla simplex Boettger, 1901 Nhái bén nhỏ       

 6. Megophryidae Họ Cóc bùn       

12. Leptobrachium hasseltii Tschudi, 1838 Cóc mày hat-xen       

13. Leptolalax pelodytoides (Boulenger, 
1893) 

Cóc mày bùn       

14. Xenophrys pachyproctus (Huang, 1981) Cóc mày gai mí CR     

15. Xenophrys longipes (Boulenger, 1886) Cóc mắt chân dài       

16. Xenophrys major (Boulenger, 1908) Cóc mắt bên       

 7. Microhylidae Họ Nhái bầu       

17. Kaloula pulchra Gray, 1831 Ễnh ương thường       

18. Kalophrynus interlineatus (Blyth, 1855) Cóc đốm       

19. Microhyla berdmorei (Blyth, 1856) Nhái bầu bec mơ       

20. Micryletta inornata (Boulenger, 1890) Nhái bầu trơn       

21. Microhyla heymonsi Vogt, 1911 Nhái bầu hây môn       

22. Microhyla fissipes (Boulenger, 1884) Nhái bầu hoa       

23. Microhyla picta Schenkel, 1901 Nhái bầu vẽ       

24. Microhyla pulchra (Hallowell, 1861) Nhái bầu vân       

 8. Dicroglossidae Họ Nhái chính thức       

25. Annandia delacouri (Angel, 1928) Ếch vạch EN     

26. Euphlyctis cyanophlyctis (Schneider, 
1799) 

Ếch mun xanh       

27. Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 
1834) 

Ếch đồng       

28. Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 
1829) 

Ngóe       

29. Limnonectes dabanus (Smith, 1922) Ếch gáy dô       

30. Limnonectes kuhlii (Tschudi, 1838) Ếch nhẽo       

31. Limnonectes blythii  (Boulenger, 1920) Ếch răng   NT   
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32. Limnonectes poilani (Bourret, 1942) Ếch poi-lan       

33. Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829) Cóc nước sần       

34. Occidozyga martensii (Peters, 1867) Cóc nước mac-ten       

35. Quasipaa spinosa (David, 1875) Ếch gai EN VU   

36. Quasipaa verrucospinosa (Bourret, 1937) Ếch gai sần   NT   

 9. Ranidae Họ Ếch nhái       

37. Amolops ricketti (Boulenger, 1899) Ếch bám đá       

38. Babina chapaensis (Bourret, 1937) Chàng sa pa       

39. Hylarana guentheri (Boulenger, 1882) Chẫu chàng       

40. Hylarana erythraea (Schlegel, 1837) Chàng xanh       

41. Nanorana yunnanensis (Anderson, 1879) Ếch gai vân nam       

42. Hylarana maosonensis Bourret, 1937 Chàng mẫu sơn       

43. Hylarana taipehensis (Van Denburgh, 
1909) 

Chàng đài bắc       

44. Hylarana leptoglossa (Cope, 1868) Chàng lưỡi dài       

45. Hylarana macrodactyla Günther, 1858 Chàng hiu       

46. Hylarana nigrovittata (Blyth, 1856) Ếch suối       

47. Odorrana andersonii (Boulenger, 1882) Chàng an-dec-sơn VU     

48. Odorrana chapaensis (Bourret, 1937) Ếch bám đá sa pa   NT   

49. Odorrana chloronota (Günther, 1876) Ếch xanh       

50. Odorrana nasica (Boulenger, 1903) Ếch mõm dài       

51. Rana johnsi Smith, 1921 Hiu hiu       

 10. Rhacophoridae Họ Ếch cây       

52. Gracixalus quyeti (Nguyen, Hendrix, 
Bohme, Vu and Ziegler, 2008) 

Ếch cây quyết       

53. Kurixalus verrucosus (Boulenger, 1893) Ếch cây sần nhỏ       

54. Rhacophorus annamensis Smith, 1924 Ếch cây trung bộ   VU   

55. Rhacophorus kio Ohler and Delorme, 
2006 

Ếch cây kio EN VU   

56. Rhacophorus orlovi Ziegler and Köhler, 
2001 

Ếch cây orlov       

57. Polypedates leucomystax (Gravenhorst, 
1829) 

Ếch cây mép trắng       

 SQUAMATA BỘ CÓ VẢY       

 SAURIA THẰN LẰN       
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 11. Agamidae Họ Nhông       

58. Acanthosaura capra Gunther, 1861 Ô rô capra       

59. Acanthosaura lepidogaster (Cuvier, 1829) Ô rô vảy       

60. Acanthosaura nataliae Orlov, Nguyen 
and Nguyen, 2006 

Ô rô natalia       

61. Calotes versicolor (Daudin, 1802) Nhông xanh       

62. Calotes mystaceus Dumeril et Bibron, 
1837 

Nhông xám       

63. Calotes emma Gray, 1845 Nhông emma       

64. Draco maculates (Gray, 1845) Thằn lằn bay đốm       

65. Draco indochinensis Smith, 1928 Thắn lằn bay đông 
dương 

      

66. Leiolepis belliana (Hardwicke and Gray, 
1827) 

Nhông cát beli       

67. Leiolepis guttata Cuvier, 1829 Nhông cát gutta       

68. Leiolepis reevesii (Gray, 1831) Nhông cát ri-vơ VU     

69. Japalura swinhonis Gunther, 1864  Nhông đuôi swinho       

70. Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 Rồng đất VU     

 12. Gekkonidae Họ Tắc kè       

71. Gehyra multilata (Wiegmann, 1834) Thạch sùng cụt       

72. Gekko gecko (Linnaeus, 1758) Tắc kè VU     

73. Gekko scientiadventura Rösler, Ziegler, 
Vu, Herrmann, Böhme, 2005  

Tắc kè gấm       

74. Gekko chinensis (Gray, 1842) Tắc kè trung quốc       

75. Gekko japonicus (Schlegel, 1836) Tắc kè nhật bản       

76. Cyrtodactylus 
phongnhakebangensis Ziegler, Rösler, 
Herrmann and Vu, 2003 

Thạch sùng ngón 
phong nha kẻ bàng 

      

77. Cyrtodactylus caovansungi Orlov, 
Nguyen, Nazarov, Ananjeva and 
Nguyen, 2007 

Thạch sùng ngón cao 
văn sung 

      

78. Cyrtodactylus cryptus Heidrich, Rösler, 
Vu, Böhme and Ziegler, 2007 

Thạch sùng ngón ẩn       

79. Cyrtodactylus ziegleri Nazarov, Orlov, 
Nguyen and Ho, 2008  

Thạch sùng ngón 
ziegler 
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80. Cyrtodactylus 
pseudoquadrivirgatus Rösler, Nguyen, 
Vu, Ngo and Ziegler, 2008 

Thạch sùng ngón giả 
bốn vạch 

      

81. Cyrtodactylus roesleri Ziegler, Nazarov, 
Orlov, Nguyen, Vu, Dang, Dinh and 
Schmitz, 2010  

Thạch sùng ngón 
roesler 

      

82. Hemidactylus karenorum (Theobald, 
1868) 

Thạch sùng karen       

83. Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836 Thạch sùng đuôi sần       

 13. Eublepharidae Họ Thạch sùng mí       

84. Goniurosaurus luii Grismer, Viets and 
Boyle, 1999 

Tắc kè hổ       

 14. Scincidae Họ Thằn lằn bóng       

85. Eumeces tamdaoensis Bouret, 1937 Thằn lằn tam đảo       

86. Eutropis chapaensis (Bourret, 1937) Thằn lằn bóng sa pa       

87. Eutropis longicaudata (Hallowell, 1857) Thằn lằn bóng đuôi dài       

88. Eutropis macularia (Blyth, 1853) Thằn lằn bóng đốm       

89. Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) Thằn lằn bóng hoa       

90. Lygosoma quadrupes (Linnaeus, 1766) Thằn lằn chân ngắn        

91. Tropidophorus baviensis Bourret 1939 Thằn lằn tai ba vì       

92. Trophidophorus berdomorei (Blyth, 1853) Thằn lằn tai bécmơ       

93. Trophidophorus hainanus Smith, 1923 Thằn lằn tai hải nam       

94. Tropidophorus sinicus Boettger, 1886 Thằn lằn tai trung quốc       

95. Tropidophorus cocincinensis Duméril 
and Bibron, 1839 

Thằn lằn tai nam bộ       

96. Tropidophorus noggei Ziegler, Vu and 
Bui, 2005 

Thằn lằn tai noc-gi       

 15. Lacertidae Họ Thằn lằn thực       

97. Takyoromus sexlineatus Daudin, 1802 Liu điu chỉ       

 16. Anguidae Họ Thằn lằn rắn       

98. Ophisaurus harti Boulenger, 1899 Thằn lằn rắn hác       

99. Ophisaurus sokolovi Darevsky and 
Nguyen, 1983 

Thằn lằn răn sokolop       

 17. Shinisauridae Họ Thằn lằn cá sấu       

100. Shinisaurus crocodilurus Ahl, 1930 Thằn lằn cá sấu       

 18. Varanidae Họ Kỳ đà       
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101. Varanus nebulosus (Gray, 1831) Kì đà vân EN   IIB 

102. Varanus salvator (Laurenti, 1786) Kỳ đà hoa EN   IIB 

 SERPENTES RẮN       

 19. Typhlopidae Họ Rắn giun       

103. Ramphotyphlops braminus (Daudin, 1803) Rắn giun thường       

 20. Boidae Họ Trăn       

104. Python molurus (Linnaeus, 1758) Trăn đất CR NT IIB 

105. Python reticulates (Schneider, 1801) Trăn gấm CR   IIB 

 21. Xenopeltidae Họ Rắn mống       

106. Xenopeltis unicolor Reinwardt, in Boie, 
1827 

Rắn mống       

 22. Xenodermatidae Họ Rắn má       

107. Fimbrios klossi Smith, 1921 Rắn má       

 23. Acrochordidae Họ Rắn rầm ri       

108. Acrochordus granulatus (Schneider, 1799) Rắn rầm ri cá       

109. Acrochordus javanicus Hornstedt, 1787 Rắn rầm ri java       

 24. Cylindrophiidae Họ Rắn hai đầu       

110. Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768) Rắn hai đầu đỏ       

 25. Colubridae Họ Rắn nước       

111. Achalinus rufescens Boulenger, 1888 Rắn xe điếu nâu       

112. Ahaetulla prasina (Boie, 1827) Rắn roi thường       

113. Ahaetulla nasuta (Bonnaterre, 1790) Rắn roi mõm nhọn       

114. Amphiesma atemporale (Bourret, 1934) Rắn sãi thái dương       

115. Amphiesma boulengeri (Gressitt, 1937) Rắn sãi bu len gơ       

116. Amphiesma khasiense (Boulenger, 1890) Rắn sãi kha si       

117. Amphiesma leucomystax David, Bain, 
Nguyen, Orlov, Vogle, Vu and Ziegler, 
2007 

Rắn sãi mép trắng       

118. Amphiesma modestum (Günther, 1875) Rắn sãi trơn       

119. Amphiesma stolatum (Linnaeus, 1758) Rắn sãi thường       

120. Chrysopelea ornata (Shaw, 1802) Rắn cườm       

121. Calamaria septentrionalis Boulenger, 
1890 

Rắn mai gầm bắc       

122. Coelognathus radiatus (Boie, 1827) Rắn sọc dưa VU   IIB 

123. Cyclophiops major (Gunther, 1858) Rắn đai lớn       
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124. Cyclophiops multicinctus (Roux, 1907) Rắn nhiều đai       

125. Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789) Rắn leo cây       

126. Dinodon septentrionalis (Günther, 1875) Rắn lệch đầu thẫm       

127. Dryocalamus davisonii (Blanford, 1878) Rắn dẻ       

128. Elaphe carinata (Günther, 1864) Rắn sọc gờ       

129. Enhydris chinensis (Gray, 1842) Rắn bồng trung quốc       

130. Enhydris enhydris (Schneider, 1799) Rắn bông súng       

131. Enhydris plumbea (Boie, 1827) Rằn bồng chì       

132. Erpeton tentaculatum Lacepede, 1800 Rắn râu       

133. Euprepiophis mandarinus (Cantor, 1842) Rắn sọc quan VU     

134. Gonyosoma prasinum (Blyth, 1854) Rắn sọc xanh VU     

135. Gonyosoma frenatum (Gray, 1853) Rắn sọc má       

136. Liopeltis frenatus (Günther, 1858) Rắn đai má       

137. Lycodon capucinus (Boie, 1827) Rắn khuyết mũ       

138. Lycodon subcinctus Boie, 1827 Rắn khuyết đai       

139. Lycodon futsingensis (Pope, 1928) Rắn lệch đầu vạch       

140. Lycodon laoensis Günther, 1864 Rắn khuyết lào       

141. Oligodon cinereus (Günther, 1864) Rắn khiếm xám       

142. Oligodon fasciolatus (Günther, 1864) Rắn khiếm đuôi vòng       

143. Oligodon eberhardti Pellegrin, 1910 Rắn khiếm ebehac       

144. Oligodon taeniatus (Günther, 1861) Rắn khiếm vạch       

145. Oligodon formosanus (Günther, 1872) Rắn khiếm đài loan       

146. Opisthotropis jacobi Angel et Bourret, 
1933 

Rắn trán gia côp       

147. Opisthotropis tamdaoensis Ziegler, 
David and Vu, 2008 

Rắn nước tam đảo       

148. Oreocryptophis porphyraceus (Cantor, 
1839) 

Rắn sọc đốm đỏ VU     

149. Orthriophis moellendorffi (Boettger, 1886) Rắn sọc khoanh VU     

150. Orthriophis taeniurus (Cope, 1861) Rắn sọc đuôi       

151. Pareas carinatus (Boie, 1828) Rắn hổ mây gỗ       

152. Pareas margaritophorus (Jan, 1866) Rắn hổ mây ngọc       

153. Pareas macularius Theobald, 1868 Rắn hổ mây đốm       

154. Plagiopholis styani (Boulenger, 1899) Rắn hổ núi thường       
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155. Pseudoxenodon macrops (Blyth, 1854) Rắn hổ xiên mắt       

156. Pseudoxenodon bambusicola Vogt, 1922 Rắn hổ xiên tre       

157. Psammodynates pulverulentus (Boie, 
1827) 

Rắn hổ đất nâu       

158. Ptyas korros (Schneider, 1837) Rắn ráo thường  EN     

159. Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758) Rắn ráo trâu EN   IIB 

160. Rhabdophis charysagus (Schlegel, 1837) Rắn hoa cỏ vàng       

161. Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 1837) Rắn hoa cỏ nhỏ       

162. Rhabdophis nuchalis (Boulenger, 1891) Rắn hoa cỏ gáy       

163. Rhynchophis boulengeri Mocquard, 1897 Rắn vòi       

164. Sibynophis collaris (Gray, 1853) Rắn rồng cổ đen       

165. Sinonatrix aequifasciata (Barbour, 1908) Rắn hoa cân vân đốm       

166. Sinonatrix percarinata (Boulenger, 1899) Rắn hoa cân vân đen       

167. Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 
1860) 

Răn nước đốm vàng       

 26. Elapidae Họ Rắn hổ       

168. Bungarus candidus (Linnaeus, 1758) Rắn cạp nia nam EN   IIB 

169. Bungarus fasciatus (Schneider, 1801) Rắn cạp nong EN   IIB 

170. Calliophis maculiceps (Günther, 1858) Rắn lá khô đốm nhỏ       

171. Naja atra Cantor, 1842 Rắn hổ mang     IIB 

172. Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) Rắn hổ mang chúa CR VU IB 

173. Sinomicrurus macclellandi (Reinhardt, 
1844) 

Rắn lá khô thường       

174. Aipysurus eydouxii (Gray, 1849) Đẻn vạch       

175. Enhydrina schistosa (Daudin, 1803) Đẻn chì       

176. Hydrophis brooki Günther, 1872 Đẻn khoanh đầu sọc       

177. Hydrophis gracilis (Shaw, 1802) Đẻn đầu nhỏ, đẻn kim       

178. Hydrophis fasciatus (Schneider, 1799) Đẻn cạp nong       

179. Hydrophis ornatus (Gray, 1842) Đẻn đuôi sọc       

180. Hydrophis cyanocinctus Daudin, 1803 Đẻn khoanh đầu vàng       

181. Kerilia jerdonii Gray, 1849 Đẻn mõm nhọn       

182. Kolpophis annandalei (Laidlaw, 1901) Đẻn đầu to       

183. Lapemis hardwickii Gray, 1834 Đẻn gai       

184. Pelamis platurus (Linnaeus, 1766) Đẻn đuôi đốm       
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 27. Viperidae Họ Rắn lục       

185. Azemiops feae Boulenger, 1888 Rắn lục đầu bạc VU     

186. Calloselasma rhodostoma (Boie, in Boie, 
1827) 

Rằn choàm quạp       

187. Cryptelytrops albolabris Gray, 1842 Rắn lục mép trắng       

188. Deinagkistrodon acutus (Gunther, 1888) Rắn lục mũi hếch       

189. Ovophis monticola (Günther, 1864) Rắn lục núi        

190. Protobothrops mucrosquamatus (Cantor, 
1839) 

Rắn lục cườm       

191. Protobothrops sieversorum (Ziegler, 
Herrmann, David, Orlov and Pauwels, 
2000) 

Rắn lục vảy lưng 3 gờ   EN   

192. Protobothrops cornutus (Smith, 1930) Rắn lục sừng   NT   

193. Trimeresurus popeiorum Smith 1937 Rắn lục po pe       

194. Viridovipera vogeli (David, Vidal and 
Pauwels, 2001) 

Rắn lục vôn gen       

 TESTUDINES BỘ RÙA       

 28. Platysternidae Họ Rùa đầu to       

195. Platysternon megacephalum Gray, 1831 Rùa đầu to EN EN   

 29. Geoemydidae Họ Rùa đầm       

196. Cuora amboinensis (Daudin, 1802) Rùa hộp lưng đen VU VU   

197. Cuora cyclornata Blanck, McCord and 
Le, 2006 

Rùa vàng, rùa đỏ, rùa 
hộp ba vạch 

CR   IB 

198. Cuora mouhotii (Gray, 1862) Rùa sa nhân   EN   

199. Cuora galbinifrons Bourret, 1939 Rùa hộp trán vàng EN CR   

200. Cyclemys dentata (Gray, 1831) Rùa dứa   NT   

201. Cyclemys tcheponensis (Bourret, 1939) Rùa đất sê pôn       

202. Geoemyda spengleri (Gmelin, 1789) Rùa đất spengle   EN   

203. Heosemys annandalii (Boulenger, 1903) Rùa răng EN EN IIB 

204. Heosemys grandis (Gray, 1860) Rùa đất lớn VU VU IIB 

205. Malayemys subtrijuga (Schweigger, 1812) Rùa ba gờ VU VU   

206. Mauremys sinensis (Gray, 1834) Rùa cổ sọc   EN   

207. Mauremys mutica (Cantor, 1842) Rùa câm   EN   

208. Sacalia quadriocellata (Siebenrock, 1903) Rùa bốn mắt   EN   

209. Siebenrockiella crassicollis (Gray, 1831) Rùa cổ bự   VU   
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 30. Testudinidae Họ Rùa núi       

210. Indotestudo elongata (Blyth, 1854) Rùa núi vàng EN EN IIB 

211. Manouria impressa (Günther, 1882) Rùa núi viền VU VU IIB 

 31. Trionychidae Họ Ba ba       

212. Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) Ba ba nam bộ VU VU   

213. Palea streindachneri (Siebenrok, 1906) Ba ba gai VU     

214. Pelodiscus sinensis (Wiegmanns, 1834) Ba ba trơn       

 32. Chenoniidae Họ Vích       

215. Caretta caretta (Linnaeus, 1758) Quản đồng CR EN   

216. Chelonian mydas (Linnaeus, 1758) Vích  EN     

217. Eretmochelys imbricata Linnaeus, 1766 Đồi mồi EN CR   

 CROCODYLIA BỘ CÁ SẤU       

 33. Crocodylidae Họ Cá sấu       

218. Crocodylus porosus Schneider, 1801 Cá sấu hoa cà EW   IIB 

219. Crocodylus siamensis Schneider, 1801 Cá sấu xiêm CR CR IIB 

Ghi chú: Sách Đỏ Việt Nam (2007) và IUCN (2012): EW: Tuyệt chủng ngoài tự nhiên; CR: 
Cực kỳ nguy cấp; EN: Nguy cấp; VU: Sẽ nguy cấp; NT: Gần bị đe dọa. Nghị định số 
32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ: IB: Động vật rừng nghiêm cấm khai 
thác, sử dụng vì mục đích thương mại; IIB: Động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục 
đích thương mại. 

3.2. Các loài bị đe dọa 

Trong số 220 loài đã xác định tại Bảo tàng Sinh học thì có 59 loài lưỡng cư, bò sát được 
xếp hạng mức độ đe dọa (chiếm 26,94% tổng số loài đã xác định) (Bảng 1).  

Danh lục Đỏ IUCN (2012) có 31 loài: 3 loài bậc CR (cực kỳ nguy cấp); 10 loài bậc EN 
(nguy cấp); 11 loài bậc VU (sẽ nguy cấp) và 7 loài bậc NT (gần bị đe dọa). Sách Đỏ 
Việt Nam (2007) có 45 loài: 1 loài bậc EW (tuyệt chủng ngoài tự nhiên); 8 loài bậc CR 
(cực kỳ nguy cấp); 18 loài bậc EN (nguy cấp) và 18 loài bậc VU (sẽ nguy cấp). Có 17 
loài được pháp luật Việt Nam bảo vệ ghi trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP (2006) của 
Chính phủ: 2 loài thuộc nhóm IB và 15 loài thuộc nhóm IIB.  

3.3. Các loài lưỡng cư, bò sát mới phát hiện trong những năm gần đây 

Tại Bảo tàng Sinh học hiện lưu trữ, bảo quản và trưng bày 18 loài lưỡng cư, bò sát là 
loài mới phát hiện cho khoa học ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay (Bảng 2).  

Đa số mẫu vật của những loài này là mẫu Paratype, đặc biệt có duy nhất 1 mẫu 
Holotype của loài Rắn nước tam đảo Opisthotropis tamdaoensis. Ngoài ra, Bảo tàng 
Sinh học còn trưng bày mẫu của một số loài lần đầu tiên ghi nhận được ở Việt Nam như 
loài Thằn lằn cá sấu Shinisaurus crocodilurus, Tắc kè hổ Gonuirosaurus luii,... Hầu hết 
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mẫu vật những loài này là kết quả các nghiên cứu và hợp tác khoa học của các cán bộ 
Bảo tàng Sinh học. Đây là những mẫu vật có giá trị khoa học cao phục vụ nghiên cứu, 
giảng dạy và thể hiện tính ĐDSH khu hệ lưỡng cư, bò sát ở Việt Nam. 

Bảng 2. Danh sách mẫu vật các loài lưỡng cư và bò sát mới phát hiện tại Việt Nam có 
tại Bảo tàng Sinh học 

TT Tên phổ thông Tên khoa học 

1 Cá cóc Lào Paramesotriton laonensis (Stuart and Papenfus, 2002) 

2 Cá cóc sần Việt 
Nam 

Tylototriton vietnamensis Böhme, Schöttler, Nguyen, and 
Köhler, 2005 

3 Ếch cây orlov Rhacophorus orlovi Ziegler and Köhler, 2001 

4 Ếch cây kio Rhacophorus kio Ohler and Delorme, 2006 

5 Ếch cây quyết Gracixalus quyeti (Nguyen, Hendrix, Böhme, Vu, and 
Ziegler, 2008) 

6 Tắc kè gấm Gekko scientiadventura Rösler, Ziegler, Vu, Herrmann, 
Böhme, 2005 

7 Ô rô natalia Acanthosaura nataliae Orlov, Nguyen and Nguyen, 2006 

8 Thằn lằn tai noggei Tropidophorus noggei Ziegler, Vu and Bui, 2005 

9 Thạch sùng ngón 
phong nha kẻ bàng 

Cyrtodactylus phongnhakebangensis Ziegler, Rösler, 
Herrmann and Vu, 2003 

10 Thạch sùng ngón 
cao văn sung 

Cyrtodactylus caovansungi Orlov, Nguyen, Nazarov, 
Ananjeva and Nguyen, 2007 

11 Thạch sùng ngón ẩn Cyrtodactylus cryptus Heidrich, Rösler, Vu, Böhme and 
Ziegler, 2007 

12 Thạch sùng ngón 
ziegler 

Cyrtodactylus ziegleri Nazarov, Orlov, Nguyen and Ho, 
2008  

13 Thạch sùng ngón giả 
bốn vạch 

Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus Rösler, Nguyen, Vu, 
Ngo and Ziegler, 2008 

14 Thạch sùng ngón 
roesler 

Cyrtodactylus roesleri Ziegler, Nazarov, Orlov, Nguyen, Vu, 
Dang, Dinh and Schmitz, 2010  

15 Rắn lục vảy lưng 3 
gờ 

Protobothrops sieversorum (Ziegler, Herrmann, David, Orlov 
and Pauwels, 2000) 

16 Rắn lục vôn gen Viridovipera vogeli (David, Vidal and Pauwels, 2001) 

17 Rắn sãi mép trắng Amphiesma leucomystax David, Bain, Nguyen, Orlov, Vogle, 
Vu and Ziegler, 2007 

18 Rắn nước tam đảo Opisthotropis tamdaoensis Ziegler, David and Vu, 2008 
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4. KẾT LUẬN 

Kết quả thống kê bộ sưu tập lưỡng cư, bò sát tại Bảo tàng Sinh học, Trường đại học 
Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội đã xác định có 219 loài thuộc 33 họ, 6 bộ gồm 57 
loài lưỡng cư (10 họ, 3 bộ) và 163 loài bò sát (23 họ, 3 bộ). Trong số đó có 31 loài ghi 
trong Danh lục Đỏ IUCN (2012), 45 loài ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và 17 loài 
ghi trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ (2006). 

Bảo tàng Sinh học hiện đang lưu giữ, bảo quản và trưng bày mẫu vật của 18 loài lưỡng 
cư, bò sát mới phát hiện từ năm 2000 đến nay. Đa số mẫu vật những loài này là mẫu 
Paratype, có 1 mẫu Holotype của loài Rắn nước tam đảo Opisthotropis tamdaoensis, có 
giá trị khoa học cao phục vụ nghiên cứu, giảng dạy.  

Hơn 4.000 mẫu vật các loài lưỡng cư, bò sát trong bộ sưu tập mẫu tại Bảo tàng Sinh học 
vẫn chưa được định loại do chưa có điều kiện. Nếu được phân tích, định loại thì số 
lượng loài lưỡng cư, bò sát ở đây sẽ nhiều hơn 219 loài. 
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THE COLLECTION OF AMPHIBIANS, REPTILES ON BIOLOGICAL 
MUSEUM AT VNU UNIVESITY OF SCIENCE 

Nguyen Huy Hoang et al. 

SUMMARY 

Biological Museum, which is a division of the Faculty of Biology since 1956, was 
established early in 1926. This is the first biological museum  found in Vietnam and in 
Indochina. Nowadays, the museum has been preserving thousands of animal and plant 
specimens collected from different regions of Vietnam. The total number of amphibian 
and reptile specimens is about 5400, including 1400 identified specimens of 219 
species, comprising 57 species of amphibians (belong to 10 families, 3 oder) and 163 
species of reptiles (belong to 23 families, 3 oder). Of which, 31 species are listed in the 
IUCN Red List (2012); 45 species are listed in the Vietnam Red Data Book (2007) and 
17 species are listed in the Governmental Decree No 32/2006/ND-CP (2006). It is 
remarkable that the holotype of Tam Dao mountain stream snake Opisthotropis 
tamdaoensis and many paratypes of newly discovered species such as Quyet’s treefrog 
Gracixalus quyeti, Hidden bow-fengered gecko Cyrtodactylus cryptus, Roesler’s bent-
toed gecko Cyrtodactylus roesleri are being preserved at the Biological Museum.  
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DANH SÁCH CÁC LOÀI BÒ SÁT Ở HUYỆN BẮC TRÀ MY,  
TỈNH QUANG NAM VÀ Ý NGHĨA BẢO TỒN NGUỒN GEN  

QUÍ HIẾM CỦA CHÚNG 

NGUYỄN PHẠM HÙNG 

Trường THPT Nguyễn Dục, Phú Ninh, Quảng Nam 

LÊ VŨ KHÔI 

Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

1. MỞ ĐẦU 

Bắc Trà My là một huyện vùng núi của tỉnh Quảng Nam. Tọa độ địa lý: 1507'43'' - 
15024'55'' vĩ độ bắc, 107048'36'' -  108033'00'' kinh độ đông; Bắc giáp huyện Tiên Phước 
và Hiệp Đức, Nam giáp huyện Nam Trà My, Đông giáp huyện Núi Thành và tỉnh 
Quảng Ngãi, Tây giáp huyện Phước Sơn; diện tích tự nhiên 823,05 km2. Địa hình phức 
tạp, chia cắt mạnh, gồm núi cao, đồi thấp, thung lũng và sông, suối. Núi Hòn Bà thuộc 
xã Trà Giang cao nhất, 1.347m so với mặt nước biển [4]. Khí hậu huyện Bắc Trà My 
cũng như của tỉnh Quảng Nam khắc nghiệt,chia thành 2 mùa: mùa khô (tháng 2 -  tháng 
8), mùa mưa (tháng 9 - tháng 1 năm sau). Nhiệt độ trung bình năm 24,50C, thay đổi từ 
210C vào tháng 1 đến 2606C vào tháng 7. Độ ẩm trung bình năm 84,5%. Lượng mưa 
2.662mm/năm, tập trung vào tháng 8 - tháng 12. 

Tổng diện tích rừng toàn huyện khoảng 44.351 ha, bao phủ 42,3% diện tích tự nhiên 
[1]. Trước đây ở Bắc Trà My chưa có nghiên cứu về bò sát. Trong khi đó sự tác động 
của con người làm suy giảm đa dạng sinh học nói chung, tài nguyên bò sát nói riêng ở 
Bắc Trà My vẫn diễn ra thường xuyên. Bài báo này là kết quả điều tra, nghiên cứu thành 
phần loài bò sát và xác định ý nghĩa bảo tồn nguồn gen quí hiếm của chúng ở huyện Bắc 
Trà My. 

2. TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đã áp dụng các phương pháp sau: Phỏng vấn các cán bộ kiểm lâm, người dân sống gắn 
bó với rừng. Xem xét các mẫu vật trong các cơ sở buôn bán sản phẩm từ rừng, di vật 
khác còn lưu lại trong nhà dân, nhà hàng. Tiến hành khảo sát thực địa tại một số địa 
điểm có tiềm năng đa dạng sinh học bò sát cao.  

Điều tra, khảo sát thực địa được tiến hành qua 6 đợt, từ tháng 1 đến tháng 8 - 2012; mỗi 
đợt tiến hàng từ 5 đến 8 ngày. Tổng số ngày đi điều tra trên thực địa là 50 ngày. 

Định loại bò sát theo các tài liệu của Đào Văn Tiến [13] [14] [15] [16], có tham khảo 
các tài liệu của Nguyễn Văn Sáng và nnk [10] [11] [12] [17].  

Xác định tình trạng các loài bò sát theo Sách Đỏ Việt Nam (2007), Danh lục Đỏ IUCN 
(2012) và Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ.  
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Danh lục các loài bò sát ở Bắc Trà My 

Từ những kết quả điều tra, nghiên cứu, tham khảo các tài liệu có liên quan [1] [7] [8] 
[9], chúng tôi đã xây dựng được danh lục các loài bò sát ở huyện Bắc Trà My, gồm 48 
loài thuộc 38 giống, 15 họ, 2 bộ (bảng 1). Trong đó có 18 loài thằn lằn (6 họ), 23 loài 
rắn (6 họ); 7 loài rùa (4 họ).  

Bảng 1. Thành phần loài Bò sát ở huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam Tư 
liệu 

 SQUAMATA BỘ CÓ VẢY  

 1. Gekkonidae Họ Tắc kè  

1 Cyrtodactylus irregularis (Smith, 1921) Thạch sùng ngón vằn lưng  M(a) 

2 Gekko gecko (Linnaeus, 1758) Tắc kè M(a) 

3 Gehyra mutilata (Wiegmann, 1834) Thạch sùng cụt M(a) 

4 Hemidactylus frenatus (Schlegel, 1836) Thạch sùng đuôi sần M(a) 

5 Hemidactylus garnoti  (Dumeril et 
Bibron,1836) 

Thạch sùng đuôi  dẹp M(a) 

 2. Agamidae Họ Nhông  

6 Calotes mystaceus (Dumeril et Bibron, 1837) Nhông xám QS 

7 Calotes versicolor (Daudin, 1802) Nhông xanh M(a) 

8 Draco maculatus (Gray, 1845) Thằn lằn bay đốm ĐT 

9 Physignathus cocincinus (Cuvier, 1829) Rồng đất M(a) 

 3. Scincidae Họ Thằn lằn bóng  

10 Eutropis longicaudata (Hallowell, 1856) Thằn lằn bóng đuôi dài M(a) 

11 Eutropis  macularia (Blyth, 1853) Thằn lằn bóng đốm QS 

12 Eutropis  multifasciata (Kuhl, 1820) Thằn lằn bóng hoa M(a) 

13 Lipinia  vittigera (Boulenger, 1894) Thằn lằn vạch M(a) 

14 Lygosoma quadrupes (Linnaeus, 1766)  Thằn lằn chân ngắn thường M(a) 

15 Tropidophorus berdmorei (Blyth, 1853) Thằn lằn tai bécmơ M(a) 

 4. Lacertidae Họ Thằn lằn thực  

16 Takydromus hani Chou, Nguyen & 
Pauwels, 2001 

Liu điu xanh ĐT 

17 Takydromus sexlineatus (Daudin, 1802) Liu điu chỉ M(a) 
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 5. Varanidae Họ Kỳ đà  

18 Varanus salvator (Laurenti, 1786) Kỳ đà hoa ĐT 

 6. Boidae Họ Trăn  

19 Python molurus (Linnaeus, 1758) Trăn đất ĐT 

20 Python reticulatus (Schneider, 1801) Trăn gấm ĐT 

 7. Aniliidae Họ Rắn hai đầu  

21 Cylindrophis rufus (Laurenti, 1768) Rắn hai đầu đỏ M(a) 

 8. Colubridae Họ Rắn nước  

22 Ahaetulla prasina (Reinwardt in Boie, 1827) Rắn roi thường QS 

23 Chrysopelea ornata (Shaw, 1802) Rắn cườm M(a) 

24 Coelognathus  radiata (Boie, 1827) Rắn sọc dưa M(a) 

25 Dendrelaphis pictus  (Gmelin, 1789) Rắn leo cây M(a) 

26 Enhydris plumbea (Boie, 1827) Rắn bông chì M(a) 

27 Gonyosoma prasinum (Blyth, 1854) Rắn sọc xanh M(a) 

28 Lycodon subcinctus (Boie, 1827) Rắn khuyết dãi M(b) 

29 Ptyas korros (Schlegel, 1837) Rắn ráo thường M(a) 

30 Ptyas mucosus (Linnaeus, 1758) Rắn ráo trâu  ĐT 

31 Rhabdophis  subminiatus (Schlegel, 1847) Rắn hoa cỏ nhỏ M(a) 

32 Xenochrophis  flavipunctatus (Hallowell, 
1861) 

Rắn nước M(a) 

 9. Xenopeltidae Họ Rắn mống  

33 Xenopeltis unicolor (Reinwardt in Boie, 
1827) 

Rắn mống M(a) 

 10. Elapidae Họ Rắn hổ  

34 Bungarus candidus (Linnaeus, 1758) Rắn cạp nia nam ĐT 

35 Bungarus fasciatus (Schneider, 1801) Rắn cạp nong M(a) 

36 Naja atra (Cantor, 1842) Rắn hổ mang  M(b) 

37 Naja siamensis (Laurenti, 1768) Rắn hổ mang xiêm ĐT 

38 Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) Rắn hổ chúa ĐT 

 11. Viperidae Họ Rắn lục  

39 Cryptelytrops  albolabris (Gray, 1842) Rắn lục mép trắng QS 

40 Ovophis  monticola (Gunther, 1864) Rắn lục núi ĐT 
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41 Viridovipera  stejnegeri (K.Schmidt, 1925) Rắn lục xanh M(a) 

TESTUDINATA BỘ RÙA 

 12. Emididae Họ Rùa đầm  

42 Cuora bourreti (Bourret, 1939) Rùa hộp trán vàng miền 
trung 

M(b) 

43 Cuora mouhotii (Gray, 1862) Rùa sa nhân M(b) 

44 Cyclemys tcheponensis (Bourret, 1939) Rùa đất sêpôn M(a) 

 13. Testudinidae Họ Rùa núi  

45 Manouria impressa (Gunther, 1882) Rùa núi viền M(b) 

 14. Platysternidae Họ Rùa đầu to  

46 Platysternon megacephalum (Gray, 1831) Rùa đầu to M(b) 

 15. Trionychidae Họ Ba ba  

47 Palea steindachneri  (Siebenrock, 1906) Ba ba gai ĐT 

48 Pelodicus sinensis (Weigmann, 1834) Ba ba trơn M(a) 

Ghi chú:  M(a) - Mẫu bắt được, M(b) - Mẫu sống quan sát trong cơ sở buôn bán tại thị trấn Trà 
My, ĐT - Điều tra, QS - Quan sát ngoài thực địa. 

3.2. Giá trị bảo tồn của khu hệ bò sát Bắc Trà My  

Trong số 48 loài bò sát ghi nhận ở Bắc Trà My có 21 loài (chiếm 43,75%) thuộc mức độ 
đe dọa khác nhau. Trong đó: 

Có 17 loài (chiếm 35,42%) được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), trong đó 4 loài 
xếp vào hạng Rất nguy cấp (CR), bao gồm: Trăn đất (Python molurus), Trăn gấm 
(Python reticulatus), Rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah), Rùa hộp trán vàng miền 
Trung (Cuora bourreti); 7 loài ở mức Nguy cấp (EN): Kỳ đà hoa (Varanus salvator), 
Rắn ráo thường (Ptyas korros), Rắn ráo trâu (Ptyas mucosus), Rắn cạp nong (Bungarus 
fasciatus,), Rắn hổ mang (Naja atra), Rắn hổ mang Xiêm (Naja siamensis), Rùa đầu to 
(Platysternon megacephalum); 6 loài Sẽ nguy cấp (VU): Tắc kè (Gekko gecko), Rồng 
đất (Physignathus cocincinus), Rắn sọc dưa (Coelognathus  radiatus), Rắn sọc xanh 
(Gonyosoma prasinum),  Rùa núi viền (Manouria impressa), Ba ba gai (Palea 
steindachneri ). 

Có 7 loài (14,58%) trong Danh lục Đỏ thế giới (2012), bao gồm: 3 loài ở mức Nguy cấp 
(EN): Rùa sa nhân (Cuora mouhotii), Rùa đầu to (Platysternon megacephalum), Ba ba 
gai (Palea steindachneri); 2 loài Sẽ nguy cấp (VU): Rùa núi viền (Manouria impressa), 
Ba ba trơn (Pelodicus sinensis); 1 loài Ít nguy cấp (LR): Rùa đất Sêpôn (Cyclemys 
tcheponensis) và 1 loài ít bị đe dọa (NT): Trăn đất (Python molurus). 

12 loài (25,00%) trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP, bao gồm 2 loài ở Nhóm IB (Nghiêm 
cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại): Rắn ráo trâu (Ptyas mucosus), Rắn 
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hổ chúa (Ophiophagus hannah); 10 loài thuộc Nhóm IIB (Hạn chế khai thác và sử dụng 
vì mục đích thương mại): Kỳ đà hoa (Varanus salvator), Trăn đất (Python molurus), 
Trăn gấm (Python reticulatus), Rắn sọc dưa (Coelognathus  radiatus), Rắn cạp nia nam 
(Bungarus candidus), Rắn cạp nong (Bungarus fasciatus), Rắn hổ mang (Naja atra), 
Rắn hổ mang Xiêm (Naja siamensis), Rùa núi viền (Manouria impressa), Rùa đầu to 
(Platysternon megacephalum). 

4. KẾT LUẬN 

Đã ghi nhận được ở Bắc Trà My 48 loài bò sát thuộc 38 giống, 15 họ, 2 bộ (bộ Có vảy 
Squamata và bộ Rùa Testudinata). Có 17 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007): 
4 loài Rất nguy cấp (CR), 7 loài ở mức Nguy cấp (EN), 6 Sẽ nguy cấp (VU). 7 loài có 
tên trong Danh lục Đỏ thế giới (2012): 3 loài Nguy cấp (EN), 2 loài Sắp nguy cấp (VU), 
1 loài Ít nguy cấp (LR) và 1 loài Ít bị đe dọa (NT). 12 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-
CP: 2 loài thuộc Nhóm IB và 10 loài thuộc Nhóm IIB. 

Các loài ưu tiên bảo tồn gồm: Trăn đất Python molurus, Trăn gấm Python reticulatus, 
Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah, Rùa hộp trán vàng miền Trung Cuora bourreti.  
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SPECIES LIST OF REPTILES IN QUANG NAM PROVINCE AND THE 
SIGNIFICANCE OF THEIR RARE GENE CONSERVATION 

Nguyen Pham Hung, Le Vu Khoi 

SUMMARY 

There have been very few field surveys of reptilians in Bac Tra My district, Quang Nam 
Province.  We carried out field surveys in period of Junuary to August 2012. There were 
records of 48 reptilians belonging to 38 genus, 15 families, 2 orders: Squamata and 
Testudinata. Among of them, 17 species are listed in the Red Book of Vietnam (2007), 
7 species in the IUCN Red List of Threatened Species (2012) including 4 species as 
Critically Endangered (CR), 7 - 3 species as Endangered (EN) and 6 - 2 species as 
Vulnerable (VU); 12 species listed in the Governmental Decree No.32/2006/ND-CP 
including 2 species as IB grup and 10 species as IIB grup. The priority is given to the 
conservation for reptilian species in Bac Tra My disr, Quang Nam province: Python 
molurus, Python reticulatus, Ophiophagus hannah, Cuora bourreti.  

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 13/10/2012; sửa xong ngày 03/11/2012. 

Người nhận xét: GS. TS. Ngô Đắc Chứng. 
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ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÒNG NỌC HAI LOÀI THUỘC GIỐNG  
ẾCH CÂY SẦN Theloderma (Tschudi, 1838) Ở VIỆT NAM  

(ANURA: RHACOPHORIDAE: RHACOPHORINAE) 

ĐOÀN THỊ NGỌC LINH, ĐẶNG TẤT THẾ 

PHẠM THẾ CƯỜNG 

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 

1. MỞ ĐẦU 

Giống ếch cây sần Theloderma Tschudi, 1838 được nhà động vật học người Thụy Sĩ 
Jakob Von Tschudi mô tả dựa trên mẫu của loài Theloderma leporosa Tschudi, 1838 
sưu tầm từ Indonesia. Những nghiên cứu về nòng nọc của giống này ở Việt Nam hiện 
nay chưa nhiều. Dựa trên sự so sánh trình tự một đoạn gen 16S-rRNA để xác định 
loài, bài báo này dẫn ra những đặc điểm hình thái của một số giai đoạn phát triển nòng 
nọc 2 loài thuộc giống Theloderma. 

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ VẬT LIỆU 

Phân tích 51 mẫu thu được năm 2009, 2010 và 2011 ở một số giai đoạn nòng nọc và 
các cá thể trưởng thành của các loài Theloderma asperum (Boulenger, 1886), 
Theloderma stellatum Taylor, 1962. 

+ T. asperum: Tổng 38 mẫu nòng nọc ở các giai đoạn: 25(A1-A18), 26(A19-A22), 
27(A23-A24), 28(A25), 29(A26), 31(A27), 32(A28), 33(A29), 35(A30-A32), 36(A33), 
37(A34), 39(A35, A36), 41(A37), 43(A38) thu được tại Trại thực nghiệm sinh học Cổ 
Nhuế - Hà Nội. Mẫu vật trưởng thành VNMN 1537 thu được tại tỉnh Lào Cai.  

+ T. stellatum: Tổng 11 mẫu nòng nọc ở các giai đoạn: 25(S1-S3), 26(S4), 31(S5), 
33(S6), 38(S7), 41(S8-S10), 42(S11) thu được tại Kiên Giang. Mẫu vật con trưởng 
thành VNMN 1633 thu được tại tỉnh Kon Tum.  

Mẫu vật được bảo quản trong dung dịch cồn 700 tại phòng Quản lý mẫu vật, Bảo tàng 
thiên nhiên Việt Nam. 

Xác định các giai đoạn phát triển của nòng nọc theo Gosner (1960). Tên phổ thông và 
tên khoa học theo Nguyen Van Sang et al. (2009); Frost (2011). Các chỉ số hình thái 
nòng nọc theo Grosjean (2001) và Altig (2007), được đo bằng thước kẹp kĩ thuật số. 
Các chỉ số hình thái đo nòng nọc (đơn vị đo: mm): BH: Cao thân; BL: Dài thân; BW: 
Rộng thân; HT: Cao đuôi; LF: Chiều cao lớn nhất nếp dưới vây đuôi; NN: Khoảng cách 
2 mũi; PP: Khoảng cách 2 mắt; NP: Khoảng cách mắt-mũi; RN: Khoảng cách từ mũi 
đến miệng; SS: Khoảng cách từ lỗ thở đến miệng; SU: Khoảng cách từ mút miệng đến 
nếp trên vây đuôi; TL: Chiều dài từ mút miệng đến đuôi; TAL: Chiều dài đuôi; UF: 
Chiều cao lớn nhất nếp trên vây đuôi; VT: Chiều dài bụng đến mút đuôi; TMH: Chiều 
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cao cơ đuôi; TMW: Dày đuôi; FL: Dài chân trước; HL: Dài chân sau; SVL: Chiều dài 
từ miệng đến bụng; ODW: Rộng miệng; ED: Đường kính mắt; LTRF: Công thức răng. 

Xác định trình tự DNA ty thể 16S, là một công cụ xác định đáng tin cậy trong phân loại 
động vật. So sánh trình tự một đoạn gen ty thể 16S-rRNA của nòng nọc với cá thể 
trưởng thành theo một số nghiên cứu Marlen (2010), Anna Gawor (2012). DNA tổng số 
của các mẫu trên được tách chiết bằng bộ kit Dneasy blood and tissue (QIAGEN Inc.). 
Sử dụng bộ hóa chất TaqPCR mastermix (QIAGEN Inc.) để nhân bản đoạn gen đích. 
Cặp mồi để nhân bản đoạn DNA đích thuộc gen 16S-rRNA của hệ gen ty thể và chu 
trình nhiệt được thiết kế. Sản phẩm PCR được tinh sạch bằng bộ hóa chất Gel extraction 
mini Elute (QIAGEN Inc.) Giải trình tự trực tiếp sản phẩm PCR, sử dụng bộ hóa chất 
FS-DNA sequencing kit (Perkin Elmer, Mỹ) và máy giải trình tự tự động ABI 3100-
Avant Genetic Analyzer (PE Applied Biosystems, Mỹ). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả 

 

1. Theloderma asperum  (Boulenger, 1886) - Ếch cây sần a x pơ 

 

Hình 1. Hình vẽ nòng nọc loài Theloderma asperum (Boulenger, 1886) 

A: Mặt bên (GĐ 37), B: Mặt lưng (GĐ 25), C: Đĩa miệng (GĐ 25) 

 

Nhận dạng: Cơ thể nòng nọc có kích thước trung bình; lỗ thở dạng ống, đơn, nằm bên 
trái cơ thể; mút đuôi dạng tròn; công thức răng 4(2-4)/3(1); bao hàm trên cong đều và 
rộng bản; cơ thể nòng nọc có màu xám tối. 

T. asperum có kích thước cơ thể trung bình chiều dài thân từ 32.5-37.2 mm. Trên đầu, 
mông và gót chân sau màu trắng xám rất dễ nhận biết. Một vệt nâu nhỏ chạy giữa hai 
mắt và vài vết nâu không cố định trên chẩm. Màu sẫm ở dưới mắt và vùng màng nhĩ. 
Một vết nâu mốc sẫm thuôn dài kéo từ vùng ngang vai đến mông rồi chia đôi và kết 
thúc ở mỗi bên bụng. Mông màu trắng xám kéo đến đùi. Chân sau có vạch sọc, dưới 
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cằm gần như một màu nâu đồng nhất. Da lưng và sườn với nhiều nốt sần, bụng sần có 
màu kem, mặt dưới cằm và đùi nhẵn. Mặt dưới chân trước, chân sau màu nâu nhạt.  

Chúng tôi đã giải trình tự và so sánh một đoạn gen dài 686 bp 16S-rRNA của con nòng 
nọc ở giai đoạn 25 và cá thể trưởng thành VNMN 1537 có nguồn gốc từ Lào Cai cho 
thấy sự tương đồng của chuỗi gen được khảo sát, như vậy đảm bảo nòng nọc được xác 
định là của loài T. asperum. Dưới đây là trình tự của đoạn gen nghiên cứu từ các mẫu: 
 

T.asperum       ATAGAGTGGG AAGATTTTCG AGTAGTGGTG ATAAGCCTAC CGAGCTTAGA GATAGCTGGT TATTCAGAAA 
AAGAATTTTA 
T.asperum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.asperum       GTTCTGCCTT AAGCCATCAC CAGCTATAAA ACCGCCCATA AAGCTTAAGA GTTACTCAAT TAGGGCACAG 
CCTATTTGAG 
T.asperum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.asperum       ACAGAATACA ATCTAGACAG TCGGGTAAAA CTTCTGTTGT TATTATACAC AGTAGGCCTA AAAGCAGCCA 
CCTACAAAAA 
T.asperum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.asperum       AGCGTTAGAG CTTAATATAA TTTCCCTCTT AATACCACTA AAAATCATGA ACCCTCCCCC AGTACTGAAT 
GACCCCATAA 
T.asperum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.asperum       ATTTATGGGA GACAAAATGC TAGGACTAGT AACAAGAATA TAAAATTCTC CAAAATGTAG GTATAAATCA 
GAACGGATGA 
T.asperum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.asperum       ACCACTGACC ATTAACGGAA ATGAGTCTAC TGTAGTAACC TGACAAGAAA ATTCTGCAAT TCTCCCCGTT 
AACCTCACAC 
T.asperum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.asperum       CAGACCATTT ATGGAAAGAT TAATAGATAA AGAAGGAACT CGGCAAACTA TAATCCCGCC TGTTTACCAA 
AAACATCGCC 
T.asperum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.asperum       TCTTGTTCAT CATAAGAGGT CCAGCCTGCC CAGTGACAAA ATTTAACGGC CGCGGTAACC TAACCGTGCG 
AAGGTAGCAT 
T.asperum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.asperum       AATCACTTGT CCTTTAAATA GGGGCTCGTA TCAACGGCAT CACGAG 
T.asperum_Adult .......... .......... .......... .......... ...... 
 

Mô tả: Mô tả hình thái con nòng nọc ở giai đoạn 25. 

Màu sắc trong tự nhiên: Lưng và hai bên cơ thể màu xám tối, mặt bụng không rõ sắc tố 
nên có thể nhìn rõ nội quan và mạch máu. Màu sắc đuôi nhạt dần từ trước ra sau, có thể 
nhìn rõ mạch máu và cơ đuôi dưới da. Vây đuôi gần như không màu có nhiều chấm sắc 
tố màu đen nhỏ.  

Màu sắc bảo quản: Trên lưng, bụng và đuôi nhìn rõ những chấm nhỏ màu đen; phần 
thân phía trước thì tối hơn; đuôi nhạt dần ra rìa và cuối đuôi. Ở mặt bụng, màu sắc nhạt 
dần về phía cuối bụng, khu vực ống hậu môn màu trắng đục. Mép vây đuôi có màu sáng 
hơn phần thân đuôi.  

Hình thái mặt lưng: Thân hình trứng, rộng; phần thân sau lớn hơn phần thân trước, rộng 
thân bằng 82% dài thân. Lỗ mũi, mắt nằm trên lưng hướng về phía trước; lỗ mũi gần 
mút miệng hơn mắt, khoảng cách từ mũi đến miệng bằng 53% lần khoảng cách từ mũi 
đến mắt. Lỗ mũi tròn, viền dày màu trắng đục, mép trên viền dày hơn mép bên dưới, hai 
lỗ mũi mở ra hình chữ V hướng về phía hai bên cơ thể, hai lỗ mũi cách xa nhau 
(NN=1.84±0.66 mm), khoảng cách 2 lỗ mũi bằng 67% lần khoảng cách hai mắt. Mắt 
trung bình ED=0.73±0.3 mm, đường kính mắt bằng 10% lần chiều rộng thân và bằng 
8% lần chiều dài thân.  
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Hình thái mặt bên: Cơ thể dạng dẹp, chiều cao cơ thể bằng 54% chiều dài cơ thể. Lỗ thở 
trong suốt có thể nhìn được từ mặt trái cơ thể. Lỗ thở dạng ống, đơn nằm bên trái cơ thể, 
nằm lệch về phía bụng và có hướng chéo sau-lưng; nằm về phía sau cơ thể khoảng cách 
từ lỗ thở đến miệng bằng 75% lần chiều dài cơ thể và bằng 70% lần chiều dài từ miệng 
đến lỗ hậu môn. Lỗ thở dính sát một mặt vào cơ thể.  

Phần miệng: Miệng nằm về phía mặt bụng, hướng trước-dưới; có 1-2 hàng gai thịt nằm 
ở đường biên môi dưới và hai mép, bị giới hạn bởi góc bên, môi trên không có gai, gai 
đầu tròn, mẫu bảo quản đầu gai thịt có màu trắng đục, chân gai màu tối như màu phần 
thân nòng nọc; gai thịt viền môi dưới lõm ở giữa. Bao hàm lớn màu đen, lồi, mịn; cả 
bao hàm trên và dưới đều có răng cưa; bao hàm trên hình bán nguyệt cong đều và rộng 
bản, bao hàm dưới hình chữ V. Miệng trung bình, đường kính ODW=2.37±0.72 mm, 
đường kính đĩa miệng bằng 34% chiều rộng thân và bằng 28% chiều dài thân. 

Công thức răng: 4(2-4)/3(1): Môi trên và môi dưới có các hàng răng sừng màu đen. 
Hàng răng mọc trên nếp thịt, nếp thịt cao hơn so với bề mặt của môi; không có các hàng 
răng bên. Mỗi hàng răng có rất nhiều răng sừng nhỏ màu đen có kích thước đồng đều 
nhau và xếp đều trên nếp thịt. Mật độ răng trong hàng của môi dưới dày hơn của môi 
trên. Môi trên có 4 hàng răng, gọi là hàng răng môi trên (A), hàng A-1 liên tục và cong, 
những răng sừng của hàng này nằm ngay trên mép môi trên; hàng A-2, A-3, A-4 chia ở 
giữa và ngăn cách khoảng trống bằng bao hàm trên; các hàng A-2, A-3, A-4 ngắn dần. 
Môi dưới có 3 hàng răng song song với nhau, gọi là hàng răng môi dưới (P); hàng P-1 
chia nhỏ ở giữa, hàng P-2, P-3 liên tục.  

Phần đuôi: Đuôi thon; dài chưa bằng hai lần thân, chiều dài thân bằng 64% chiều dài 
đuôi; cơ đuôi trung bình, chiều cao lớn nhất của cơ đuôi bằng 49% lần chiều cao cơ thể 
và bằng 49% lần chiều cao đuôi; cơ đuôi xuất phát sớm, từ khoảng giữa thân. Cơ đuôi 
hình chữ V, với đáy chữ V hướng về phía thân, cơ kéo dài đến gần mút đuôi. Phần đuôi 
có da trong suốt có thể nhìn rõ cơ và mạch máu đuôi. Nếp trên và nếp dưới vây đuôi gần 
như song song cân đối, mút đuôi dạng tròn. Trên da có nhiều chấm đen nhỏ, mẫu bảo 
quản phần rìa vây có màu trắng đục. Vây đuôi xuất phát từ giao điểm của cơ thể và 
đuôi, khoảng cách từ mút mõm đến nếp trên vây đuôi bằng 80% lần chiều dài thân; nếp 
trên và nếp dưới vây đuôi xuất phát gần tương đương nhau. Chiều cao của nếp vây lớn, 
chiều cao lớn nhất nếp trên vây bằng 32% lần chiều cao đuôi, chiều cao lớn nhất nếp 
dưới vây bằng 31% lần chiều cao đuôi. Ống hậu môn mở ra ở phần đầu của nếp dưới 
vây đuôi, nằm ở giữa phần cuối của cơ thể, ống trung bình có mép ống dày và cao hơn 
nếp dưới vây đuôi. Nếp dưới vây đuôi xuất phát gắn liền với ống hậu môn. Phần lớn 
nhất của nếp trên và nếp dưới vây nằm về phía mút đuôi.  

Cơ quan đường bên: Cơ quan đường bên trên thân và đuôi có thể nhìn thấy bằng mắt 
thường và nhìn rõ qua kính hiển vi. Bên ngoài là những lỗ nhỏ xếp thành hàng dài, tập 
trung nhiều ở phần thân và kéo dài xuống phần đuôi. 

Trong giai đoạn 25 nòng nọc tăng vọt về kích thước, gần đạt tới mức tối đa, khi đạt tới 
kích thước gần tối đa mầm chân sau bắt đầu xuất hiện, mầm chân sau lộ ra ở hai lỗ nằm 
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ở hai bên của hậu môn, nòng nọc chuyển sang giai đoạn 26. Ở các giai đoạn sau kích 
thước của nòng nọc có tăng nhẹ (giai đoạn 25: TL=21.71±6.44 mm, giai đoạn 26: 
TL=25.19±1.97 mm) và sự hoàn thiện bộ phận của cơ thể. 

Các chỉ tiêu hình thái nòng nọc của loài T. asperum được trình bày trong Bảng 1.  

Bảng 1. Các chỉ tiêu hình thái nòng nọc loài Theloderma asperum (Boulenger,1886)  

(đơn vị: mm) 

GĐ 
CT 

25 26 27 28 29 31 32 

BH 4,58±1,66 5,41±0,61 5,44±0,69 5,45 8 6,38 6,02 

BL 8,56±2,79 10,54±0,96 10,06±0,04 10,03 15,78 11,15 11,42 

BW 7,08±2,52 7,59±0,95 8,45±0,4 7,38 12,34 9,25 8,97 

HT 4,47±1,35 4,68±0,54 4,99±0,42 4,57 6,99 5,36 5,95 

LF 1,32±0,23 1,42±0,23 1,42±0,04 1,92 1,72 1,88 1,32 

NN 1,84±0,66 1,95±0,3 2,15±0,03 2,32 3,3 2,76 2,75 

PP 2,75±1,03 3,18±0,15 3,05±0,05 3,21 4,66 3,42 3,56 

NP 1,73±0,75 1,82±0,38 2,04±0,03 2,42 2,99 2,54 2,34 

RN 0,93±0,49 1,17±0,23 1,13±0,11 1,47 2,11 1,84 1,69 

SS 6,54±2,5 7,23±0,62 7,43±0,53 7,16 11,4 8,13 7,32 

SU 7,02±2,9 8,26±0,68 8,31±1,16 9,02 12,9 10 10,59 

TL 21,71±6,44 25,19±1,97 26,01±2 24,21 36,57 27,82 29 

TAL 13,16±3,68 14,65±1,25 15,95±1,97 15,89 20,79 16,67 17,58 

UF 1,4±0,37 1,37±0,1 1,42±0,28 1,68 1,51 1,93 1,86 

VT 14,7±3,67 16,93±1,33 17,7±0,84 15,19 23,67 17,82 18,41 

TMH 2,27±1 2,58±0,36 2,04±0,29 2,45 3,72 2,79 2,95 

TMW 1,56±0,84 1,83±0,24 1,54±0,24 1,61 2,9 1,82 2,1 

FL  -  -  -  -  -  -  - 

HL  - 0,58±0,49 0,61±0,05 0,9 0,93 1,84 2,1 

SVL 9,35±3,35 11,21±1,17 11,59±0,09 11 16,97 12,45 12,64 

ODW 2,37±0,72 2,84±0,22 3,06±0,06 3,83 4,55 4 3,82 

ED 0,73±0,3 0,92±0,19 0,62±0,07 1,3 1,5 1,45 1,35 

     GĐ 
CT 

33 35 36 37 39 41 43 

BH 6,31 7,31±0,15 8,01 7,75 6,71±1,03 6,99 6,35 

BL 11,32 13,87±0,41 13,88 14,45 14,33±0,21 14 12,62 
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BW 8 10,47±0,48 10,43 11,22 9,83±0,77 10,42 7,75 

HT 5,96 6,89±0,21 6 6,75 6,62±0,18 7,51 - 

LF 1,7 1,81±0,22 2,02 1,86 1,59±0,07 2,13 - 

NN 1,85 2,67±0,16 2,99 2,38 2,22±0,04 2,08 2,02 

PP 3,42 4,26±0,27 4,85 4,49 4,3±0,06 4,54 5,21 

NP 1,6 2,79±0,19 3 2,44 2,49±0,35 1,87 2,05 

RN 1,49 2,01±0,48 2,84 1,65 2,05±0,33 2,28 0,81 

SS 7,17 9,65±0,4 9 9,19 9,08±1,02 9,29 - 

SU 10,86 12,57±1,25 12,23 13,17 12,29±0,49 12,48 14,64 

TL 30,65 35,71±0,76 34,25 38,39 37,22±0,35 38,89 20,64 

TAL 19,33 21,84±0,56 20,37 23,94 22,89±0,55 24,89 8,02 

UF 1,73 2,14±0,29 2,02 2,12 1,86±0,22 2,29 - 

VT 19,79 23,14±0,87 22,02 25,22 24,93±0,14 26,41 6 

TMH 4,45 3,45±0,3 3,02 4,56 3,28±0,55 5,08 2,43 

TMW 3,76 2,72±0,3 2,21 4,17 2,63±0,54 4,41 2,49 

FL - - - - - - 10,44 

HL 1,99 3,58±0,65 5 6,5 10,55±0,37 13,34 21,35 

SVL 12,1 15,4±0,56 15 16,26 14,97±0,12 10,08 15,44 

ODW 2,62 4,24±0,54 4,84 3,42 4,1±0,43 3,78 2,98 

ED 1,05 1,45±0,12 1,57 1,48 1,44±0,16 1,93 2,36 

 

2. Theloderma stellatum Taylor, 1962 - Ếch cây sần tay lo 

Nhận dạng: Cơ thể nòng nọc có kích thước trung bình; lỗ thở dạng mở, đơn nằm bên 
trái cơ thể; mút đuôi dạng tròn; công thức răng 4(2-4)/3, bao hàm trên cong đều và rộng 
bản. 

T. stellatum có kích thước trung bình con đực: 30.2-35.1 mm; con cái: 31.2-35.8 mm. 
Da sần sùi màu mốc trắng, đen, nâu, đỏ với các đốm trắng lớn ở gót và mông. Sườn có 
các đốm nâu đỏ lẫn đen. Đốm đen trên mõm và 1-2 đốm khác giữa hai mắt. Đốm đen ở 
háng và đốm nhạt hơn ở nách. Trên đùi, cẳng chân, cổ chân sau và bàn chân sau có dải 
ngang hơi tím nối liền với nhau khi chân sau gập lại. Cằm tím sẫm với những đốm 
trắng. Bụng và mặt dưới đùi màu kem với các nốt nâu tím. 
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Hình 2. Hình vẽ nòng nọc loài Theloderma stellatum Taylor, 1962 (GĐ 38) 

A: Mặt bên; B: Mặt lưng; C: Đĩa miệng 

Chúng tôi đã giải trình tự và so sánh một đoạn gen dài 680 bp 16S-rRNA của con nòng 
nọc ở giai đoạn 25 và cá thể trưởng thành VNMN 1633 có nguồn gốc từ Kon Tum cho 
thấy sự tương đồng của hai chuỗi gen được khảo sát, như vậy đảm bảo nòng nọc được 
xác định là của loài T. stellatum. Dưới đây là trình tự của đoạn gen nghiên cứu: 
 

T.stellatum       ATAGAGTGGA GAGATTTTTA AGTAGTGGTT ATAAGCCAAG CGAGCTTAGA GATAGCTGGT TCCTCGAGAA 
TAGAATATTA 
T.stellatum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.stellatum       GTTCTGCCTT AAATCTTTCA ATAATTAAGA ATAACCCCAA AGATTTAAGA GTTACTCAAC TAAGGCACAG 
CTTATTTGAG 
T.stellatum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.stellatum       ACAGGATACA GCCTACACTT CCGGGTAAAC TCCAAATATT ATAACAAGTG GGCTTAAGAG CAGCCACCTT 
GAAAAGCGTT 
T.stellatum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.stellatum       ATAGCTTATT ATAAGTTCAT TAATAATCCC TCATTCAACC ATGAACCCTT CCTTCCTACC GAGGGACTCC 
ATAAACATAT 
T.stellatum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.stellatum       GGTAGCCCCC CATGCTGGGA CTAGTAACAA GAATTTAACA TTCTCCAAAA TGTAAACTCA AGCCAGACCG 
GATGGGCCAC 
T.stellatum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.stellatum       TGGCCTCTAA CGGAAATGAG CCATCAGCAG CAACACAACA AGAAAACCCT GCTTTTTTAA CCGTTAACCT 
TACACTAGAA 
T.stellatum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.stellatum       CATTTCTGGA AAGATTAAAA GGATGGGAAG GAACTCGGCA AAACTTAACC CCGCCTGTTT ACCAAAAACA 
CCGCCTCTTG 
T.stellatum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.stellatum       ATTACCTATA AGAGGTCTAG CCTGCCCAGT GAAAATTAAA CGGCTGCGGT ACCCTGACCG TGCAAAGGTA 
GCATAATCAC 
T.stellatum_Adult .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
T.stellatum       CCGTTCTTTA AATGAGGACT CGCATCAATG GCATCACGAG 
T.stellatum_Adult .......... .......... .......... .......... 

 

Mô tả: Mô tả hình thái con nòng nọc ở giai đoạn 25. 

Màu sắc trong tự nhiên: Nòng nọc có kích thước cơ thể trung bình; da trong suốt có thể 
nhìn rõ mạch máu, nội quan và cơ đuôi. Trên da có nhiều chấm nhỏ màu đen, nhìn cơ 
thể nòng nọc có màu xám.  

Màu sắc bảo quản: Trên lưng, bụng và đuôi có những chấm đen nhỏ. Phần thân phía 
trước thì tối hơn, phần cuối bụng gần ống hậu môn có màu trắng. Mép vây đuôi có màu 
sáng hơn phần thân đuôi. 
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Hình thái mặt lưng: Thân hình trứng, rộng, chiều rộng thân bằng 83% chiều dài thân. 
Lỗ mũi, mắt nằm trên lưng; lỗ mũi gần mắt hơn miệng, khoảng cách từ mũi đến miệng 
bằng 58% lần khoảng cách từ mũi đến mắt, lỗ mũi gần nhau hơn các loài khác trong 
giống (NN=1.24±0.19 mm), khoảng cách giữa hai lỗ mũi bằng 49% lần khoảng cách hai 
mắt. Lỗ mũi tròn, hai lỗ mũi mở ra hình chữ V hướng về phía hai bên cơ thể. Viền của lỗ 
mũi dày màu trắng, mép trên viền dày hơn mép bên dưới. Mắt trung bình, đường kính mắt 
ED=0.73±0.12 mm, đường kính mắt bằng 37% lần chiều rộng thân và bằng 31% chiều 
dài thân, khoảng cách hai mắt là PP=2.52±0.24 mm.  

Hình thái mặt bên: Cơ thể dạng dẹp, chiều cao thân bằng 55% chiều dài thân. Lỗ thở 
nằm về phía cuối cơ thể, khoảng cách từ mút miệng đến lỗ thở bằng 69% lần chiều dài 
thân và bằng 62% lần chiều dài từ miệng đến lỗ hậu môn. Lỗ thở đơn, dạng mở, nằm ở 
mặt bụng, phía bên trái cơ thể và có chiều hướng chéo sau-lưng; rìa lỗ thở trong suốt. 
Nhìn mặt bên có thể nhìn thấy mắt, mũi, lỗ thở và rìa miệng.  

Phần miệng: Miệng hướng trước-dưới, kích thước vừa phải (ODW=2.1±0.2 mm), 
đường kính đĩa miệng bằng 37% lần chiều rộng thân và bằng 31% chiều dài thân, có 1-2 
hàng gai thịt nằm ở đường biên môi dưới và hai mép, bị giới hạn bởi góc bên, môi trên 
không có gai thịt, mẫu bảo quản đầu gai nhú có màu trắng đục, thân gai nhú màu tối 
giống màu phần thân nòng nọc.  

Công thức răng: 4(2-4)/3: Môi trên và môi dưới có các hàng răng, những hàng răng này 
mọc trên nếp thịt, nếp thịt cao hơn bề mặt môi, mỗi nếp thịt có 1 hàng răng đều nhau, 
không có các hàng răng bên. Mật độ răng trên môi dưới dày hơn môi trên. Môi trên có 4 
hàng răng, hàng A-1 liên tục và cong, những răng sừng của hàng này nằm ngay trên 
mép môi trên vì môi trên không có gai thịt. Hàng A-2, A-3, A-4 chia ở giữa, bị bao hàm 
trên ngăn cách; hàng A-4 ngắn hơn hàng A-2, A-3. Môi dưới có 3 hàng răng song song 
nhau, hàng P-1 đến P-3 liên tục. Bao hàm lớn màu đen, mịn, mép trong của cả hai bao 
hàm có răng cưa, bao hàm trên rộng bản, bao hàm dưới có dạng hình chữ V.  

Phần đuôi: Đuôi thon và chưa dài bằng hai lần thân có TAL=9.57±0.96 mm, chiều dài 
cơ thể bằng 73% chiều dài đuôi. Cơ đuôi khỏe TMH=1.76±0.01 mm, TMW=1.1±0.02 
mm, chiều cao lớn nhất của cơ bằng 47% lần chiều cao cơ thể và bằng 48% lần chiều 
cao đuôi. Cơ đuôi hình chữ V, kéo dài đến gần mút đuôi. Da phần đuôi trong suốt có 
thể nhìn rõ cơ và mạch máu dưới da. Ống hậu môn trung bình, mở ra ở phần đầu của 
vây bụng, nằm ở giữa phần cuối cơ thể, có thành ống mỏng. Vây đuôi xuất phát từ 
giao điểm của cơ thể và đuôi (SU/TL=6.53±0.5 mm/16.1±1.45 mm); vây đuôi xuất phát 
tương đương với vây bụng, khoảng cách từ miệng đến nếp trên vây đuôi bằng 96% lần 
chiều dài thân. Vây đuôi và vây bụng liên tục, vây bụng xuất phát gắn liền với ống hậu 
môn. Phần lớn nhất của nếp trên và nếp dưới vây nằm lệch về phía mút đuôi. Mép ngoài 
vây lưng và vây bụng gần như song song, mút đuôi dạng tròn. Chiều cao lớn nhất nếp trên 
vây đuôi bằng 25% lần chiều cao đuôi, chiều cao lớn nhất nếp dưới vây đuôi bằng 30% 
lần chiều cao đuôi. Cơ đuôi sâu hơn vây. Nếp vây đuôi xuất phát từ giao điểm của cơ 
đuôi và thân. 
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Cơ quan đường bên: Có thể quan sát được cơ quan đường bên trên thân và đuôi bằng 
mắt thường và nhìn rõ qua kính hiển vi. Cơ quan đường bên tập trung nhiều ở phần thân 
và kéo dài xuống phần đuôi. 

Trong giai đoạn 25 nòng nọc có sự tăng kích thước lớn, nòng nọc sang giai đoạn 26 
mầm chân sau bắt đầu xuất hiện, lộ ra ở hai lỗ nằm ở hai bên của hậu môn (giai đoạn 
25: TL=16.1±1.45 mm, giai đoạn 26: TL=27.63 mm).  

Các chỉ tiêu hình thái nòng nọc của loài T. stellatum được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Các chỉ tiêu hình thái nòng nọc loài Theloderma stellatum Taylor, 1962  
(đơn vị: mm) 

        GĐ 
 CT   

25 26 31 33 38 41 42 

BH 3,74±0,21 8,72 6,08 7,38 6,49 6,81±0,61 6,59 

BL 6,78±0,49 11,67 13,01 14,03 14,94 15,27±0,89 15,14 

BW 5,67±0,3 6,07 9,92 10,33 9,95 11,58±0,49 9,33 

HT 3,69±0,41 5,45 6,1 6,31 6,86 8,27±0,83 5,19 

LF 1,11±0,27 1,74 1,4 2,08 1,66 2,4±0,07 1,61 

NN 1,24±0,19 2,34 2,36 2,32 2,04 2,07±0,41 2,25 

PP 2,52±0,24 3,96 3,79 4,23 4,26 5,81±0,19 5,36 

NP 1,37±0,27 2,13 2,36 2,42 2,12 2,71±0,4 2,07 

RN 0,77±0,26 1,43 2,29 2,44 2,41 2,3±0,4 1,13 

SS 4,69±0,4 8,86 10,61 9,09 9,8 10,26±1,03  - 

SU 6,53±0,5 9,91 12,09 12,99 13,66 15,94±0,24 18,47 

TL 16,1±1,45 27,63 32,37 32,54 22,49 40,48±1,48 36,66 

TAL 9,57±0,96 15,96 19,36 18,51 7,55 25,21±1,22 21,52 

UF 0,91±0,13 1,86 1,95 2,25 2,54 2,12±0,46 1,45 

VT 9,32±0,96 17,72 20,28 19,55 8,83 24,89±1 18,19 

TMH 1,76±0,01 2,81 3,24 3,29 3,41 4,43±0,64 3,89 

TMW 1,1±0,02 1,82 2,81 2,51 2,53 3,61±0,54 3,59 

FL - - - - - - 9,55 

HL - - 1,45 2,17 7,79 18,2±4,76 25,04 

SVL 7,59±0,68 12,46 14,73 14,67 15,98 16,21±0,06 17,5 

ODW 2,1±0,2 3,79 3,98 4,72 4,44 4,33±0,61 4,35 

ED 0,73±0,12 1,12 1,43 1,32 1,8 2,3±0,4 3,17 

3.2. Thảo luận 
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Trên cơ sở phân tích và sự so sánh sự tương đồng một đoạn gen dài gần 700 bp 16S-
rRNA của cá thể nòng nọc và cá thể trưởng thành chúng tôi kết luận về sự chính xác tên 
loài của các cá thể nòng nọc. 

Sự phân tích về mặt hình thái các mẫu nòng nọc chúng tôi so sánh nòng nọc của 2 loài 
thuộc giống ếch cây sần Theloderma:  

Đặc điểm hình thái của các giai đoạn phát triển của nòng nọc: 

- GĐ 25: Bắt đầu từ khi nòng nọc mới nở; có mang trong; miệng và mắt rõ ràng; có lỗ 
thở đơn ở bên trái cơ thể. 

- GĐ 26-29: Bắt đầu từ khi xuất hiện mầm chân sau, chân sau dài dần đến khi chiều dài 
chân bằng hai lần chiều rộng chân. 

- GĐ 31-37: Chân sau xuất hiện củ chân hình mái chèo, các giai đoạn này là sự phân 
chia các ngón trên bàn chân: 

GĐ 33: chân sau đã phân biệt được ngón 3, 4 và 5.  

GĐ 34: ngón thứ 2 và 3 tách nhau.  

GĐ 35: xuất hiện đầy đủ 5 ngón của chân sau.  

GĐ 36: tách ngón rõ ràng giữa các ngón thứ 3, 4 và 5. 

Cuối giai đoạn 37: các ngón đã tách nhau hoàn toàn. 

- GĐ 39: Bàn chân sau có củ bàn trong, các ngón chân có thể phân biệt được các đốt. 

- GĐ 41: Chân trước có thể cử động được dưới da, các phần miệng bắt đầu tiêu biến, lỗ 
huyệt hình thành dần giống như lỗ hậu môn của con trưởng thành, mắt dài ra và hình 
thành mí. GĐ này nòng nọc đã mang màu sắc đặc trưng của cá thể trưởng thành. Chân 
sau có những vằn màu sáng hơn màu sắc thân. 

- GĐ 43: Mép miệng nằm trong khoảng giữa lỗ mũi và mắt; đuôi tiêu dần, lưỡi hoàn 
thiện xẻ thùy; chân trước đã xuất hiện ra khỏi da. 

Theloderma asperum (Boulenger, 1886): Cơ thể nòng nọc có kích thước trung bình; lỗ 
thở dạng ống, đơn, nằm bên trái cơ thể; mút đuôi dạng tròn; công thức răng 4(2-4)/3(1); 
bao hàm trên cong đều và rộng bản; cơ thể nòng nọc có màu xám tối. 

Theloderma stellatum Taylor, 1962: Cơ thể nòng nọc có kích thước trung bình; lỗ thở 
dạng mở, đơn, nằm bên trái cơ thể; mút đuôi dạng tròn; công thức răng 4(2-4)/3, bao 
hàm trên cong đều và rộng bản; cơ thể con nòng nọc màu xám tối. 

Hình thái nòng nọc của 2 loài thuộc giống ếch cây sần Theloderma được tóm tắt trong 
Bảng 3. 

 

 

Bảng 3. Hình thái nòng nọc 2 loài thuộc giống ếch cây sần Theloderma nghiên cứu 
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Loài LTRF 
Bao hàm 

trên 
Mật độ răng 
ở môi dưới 

Lỗ thở Mút đuôi 

T. asperum 4(2-4)/3(1) Bản rộng Dày Dạng ống Dạng tròn 

T. stellatum 4(2-4)/3 Bản rộng Dày Dạng mở Dạng tròn 

 

----------------------------------------------------- 

Ghi chú: Xem ảnh minh họa ở phần phụ lục.  
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LARVAL MORPHOLOGY OF TWO SPECIES OF THE GENUS Theloderma 
(Tschudi, 1838) FROM VIETNAM (ANURA: RHACOPHORIDAE: 

RHACOPHORINAE) 

Doan Thi Ngoc Linh et al. 

SUMMARY 

First description of larval stages of two species of the genus Theloderma (Tschudi, 
1838) from Vietnam (Anura: Rhacophoridae: Rhacophorinae) -  Theloderma asperum 
(Boulenger, 1886) and Theloderma stellatum Taylor, 1962, based on specimens of the 
Amphibian Breeding Station (Hanoi, Vietnam), Lao Cai Province, Kiên Giang Province 
and Kon Tum Province. The description followed the developmental stages of tadpoles 
according to Gosner (1960) in the development stages 25-43. Tadpole morphology of T. 
asperum with a dental formula of 4(2-4)/3(1) and tadpoles of T. stellatum with a dental 
formula of 4(2-4)/3. DNA sequences of the mitochondrial 16S-rRNA gene obtained 
from a tadpole voucher in developmental stage 25 used for the description had less than 
0.18% sequence divergence to those of a sympatric adult frog, making the identification 
unambiguous.We also provide the preliminary data on colour pattern changes during the 
development stages. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 28/10/2012; sửa xong ngày 08/11/2012. 

Người nhận xét: GS. TS. Ngô Đắc Chứng.  
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KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI THẰN LẰN 
(LACERTILIA) Ở HUYỆN PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ 

NGUYỄN THÀNH LUÂN 

PHAN VĂN TIẾN LỘC, VÕ ĐÌNH BA 

Trường đại học Khoa học, Đại học Huế 

1. MỞ ĐẦU 

Huyện Phú Lộc là huyện cực Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Tây là vùng gò đồi 
tiếp giáp núi cao, phía Nam là dãy Hải vân hùng vĩ tạo thành bức tường chắn khí hậu, 
phía Đông là đồng bằng và vùng cát tiếp giáp với biển... Địa hình và sinh cảnh phức tạp 
đó tạo nên sự đa dạng và phong phú về thành phần loài động thực vật nói chung, đối với 
nhóm Thằn lằn cũng có sự đa dạng nhất định. Tuy nhiên, nghiên cứu về chúng chỉ có 
vài thông tin, chủ yếu tập trung ở Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã. Vì vậy, việc nghiên 
cứu về thành phần loài thằn lằn ở đây để bổ sung cho khu hệ thằn lằn ở nước ta là rất 
cần thiết. 

2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm, thời gian 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2012. Khảo sát lập tuyến 
nghiên cứu, thu mẫu và phỏng vấn... tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.  

Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm Động vật Sinh thái, khoa Sinh học, Đại học Khoa 
học Huế. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Mẫu vật thu chủ yếu bằng tay, những mẫu không được phép thu thập theo quy định của 
Nhà nước thì chụp ảnh và ghi chép các chỉ số về hình thái, các đặc điểm chẩn loại để 
định loại. Những mẫu trùng lặp được ghi nhận và thả lại. 

Sử dụng phiếu phỏng vấn và bộ ảnh màu về thằn lằn để phỏng vấn kiểm lâm, thợ săn, 
người dân bản địa... thường đi vào khu vực nghiên cứu. 

Mẫu vật được tiêm và bảo quản trong cồn 960. Những loài thu được mẫu đều trích lại 
mẫu mô, gắn nhãn và bảo quản.  

Kế thừa có chọn lọc các công bố liên quan đến thằn lằn ở khu vực nghiên cứu. 

Định danh các loài thằn lằn thu thập được ở khu vực nghiên cứu bằng phương pháp so 
sánh hình thái, sử dụng các tài liệu của Taylor (1963), Đào Văn Tiến (1979), Ouboter 
(1986), Orlov và nnk (2005), Nguyen và nnk (2010), Neang và nnk (2011)... 

Tên khoa học, tên Việt Nam của các loài theo Nguyen et al. (2009), Neang và nnk 
(2011).  
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Danh sách các loài thằn lằn ở huyện Phú Lộc  

Qua các đợt khảo sát thực địa, kết hợp với điều tra phỏng vấn và kế thừa có chọn lọc 
công bố của các tác giả khác (Ngô Đắc Chứng, 1998; Hoàng Xuân Quang và nnk, 2005, 
2007; Nguyễn Văn Sáng và nnk, 2009), bước đầu chúng tôi xác định có 35 loài thằn lằn 
ở huyện Phú Lộc thuộc 6 họ, 20 giống (bảng 1). 

Bảng 1. Danh sách các loài thằn lằn ở huyện Phú Lộc 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam Nguồn 

I Agamidae Họ Nhông  

1 Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 Rồng đất 
QS, TL1, TL2, 

TL4 

2 Acanthosaura capra Gunther, 1861 Ô rô capra TL1,TL2, TL4 

3 Acanthosaura lepidogaster (Cuvier, 1829) Ô rô vảy 
M, TL1, TL2, 

TL4 

4 
Acanthosaura nataliae Orlov, Nguyen & 
Nguyen, 2006 

Ô rô na ta li a M, TL4 

5 Calotes mystaceus Duméril & Bibron, 1837 Nhông xám TL1, TL4 

6 Calotes versicolor (Daudin, 1802) Nhông xanh 
M, TL1, TL2, 

TL4 

7 Draco maculatus (Gray, 1845) Thằn lằn bay đốm M, TL1, TL4 

8 Pseudocalotes microlepis (Boulenger, 1887) Nhông vảy nhỏ M, TL2 

9 
Leiolepis guentherpetersi Darevsky & 
Kupriyanova, 1993 

Nhông cát sọc TL1, TL4 

10 Leiolepis guttata Cuvier, 1829 Nhông cát gu ta TL4 

11 Leiolepis reevesii (Gray, 1831) Nhông cát ri vơ M, TL1, TL4 

II Gekkonidae Họ Tắc kè  

12 
Cyrtodactylus pseudoquadrivigratus Rosler, 
Vu, Nguyen, Ngo & Ziegler, 2008 

Thạch sùng ngón giả 
bốn vạch 

M 

13 Gehyra mutilata (Wiegmann, 1834) 
Thạch sùng cụt 
thường 

M, TL4 

14 Gekko gecko Linnaeus, 1758 Tắc kè PV, TL1, TL4 

15 Hemidactylus bowringii (Gray, 1845) Thạch sùng bau ring TL1, TL4 
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16 
Hemidactylus frenatus (Schelegel, in 
Dumeril et Bibron, 1836) 

Thạch sùng đuôi sần M, TL1 

17 
Hemidactylus garnotii Dumeril et Bibron, 
1836 

Thạch sùng đuôi dẹp TL2 

18 Hemidactylus platyurus (Schneider, 1792) Thạch sùng đuôi rèm M, TL1 

29 Hemiphyllodactylus typus Bleeker, 1860 Thạch sùng nửa lá M, TL2 

III Dibamidae Họ Thằn lằn giun  

20 
Dibamus dalaiensis Neang, Jeremy, Eastoe, 
Seng, Ith, Grismer, 2011 ** 

Thằn lằn giun M 

IV Lacertidae Họ Thằn lằn thực  

21 
Takydromus hani Chou, Nguyen & 
Pauwels,2001 

Liu điu xanh M, TL2,  TL4 

V Scincidae Họ Thằn lằn bóng  

22 Eutropis longicaudata (Hallowell, 1856) 
Thằn lằn bóng đuôi 
dài 

TL2, TL4 

23 Eutropis macularia (Blyth, 1853) Thằn lằn bóng đốm M, TL2,TL4 

24 Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) Thằn lằn bóng hoa M, TL1 

25 Leptoseps poilani (Bourret, 1937) 
Thằn lằn chân ngắn 
poa lan 

TL1, TL4 

26 Lygosoma bowringii (Gunther, 1864) 
Thằn lằn chân ngắn 
bao-ring 

TL1, TL4 

27 Lygosoma  quadrupes (Linnaeus, 1776) 
Thằn lằn chân ngắn 
thường 

TL4 

28 Scincella reevesii (Gray, 1838) Thằn lằn cổ rivơ TL3 

39 Scincella sp. * Thằn lằn bóng M 

30 Sphenomorphus indicus (Gray, 1853) Thằn lằn phê nô ấn M, TL4 

31 Sphenomorphus tridigitus (Bourret, 1939) 
Thằn lằn phê nô ba 
ngón 

TL4 

32 
Tropidophorus cocincinensis Duméril & 
Bibron, 1839 * 

Thằn lằn tai nam bộ M 

33 Tropidophorus sinicus Boettger, 1886 
Thằn lằn tai trung 
quốc 

TL3 
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VI Varanidae Họ Kỳ đà  

34 Varanus nebulosus (Gray, 1831) Kỳ đà vân PV, TL2, TL4 

35 Varanus salvator (Lautenti, 1786) Kỳ đà hoa TL1, TL4 

Ghi chú: Cột (2): * Loài mới bổ sung cho thành phần loài Thằn lằn huyện Phú Lộc; ** Loài mới 
bổ sung cho thành phần loài Thằn lằn của Việt Nam. Cột (4): M: loài thu được mẫu; TL1: Ngô 
Đắc Chứng, 1998; LT2: Theo Hoàng Xuân Quang và nnk, 2005; TL3: Hoàng Xuân Quang và 
nnk, 2007; TL4: Nguyen et all, 2009. 

 

Về bậc họ, kết quả nghiên cứu đã bổ sung 1 họ mới cho khu hệ thằn lằn ở huyện Phú 
Lộc là họ Dibamidae (họ Thằn lằn giun).  

Về bậc giống, kết quả nghiên cứu đã bổ sung 1 giống mới cho khu hệ thằn lằn ở huyện 
Phú Lộc là giống Dibamus.  

Về bậc loài, đã bổ sung 3 loài thằn lằn mới cho huyện Phú Lộc gồm: Dibamus 
dalaiensis, Scincella sp. và Tropidophorus cocincinensis.  

Bổ sung 1 loài (Dibamus dalaiensis) cho khu hệ thằn lằn Việt Nam. Loài D. dalaiensis 
được phát hiện mô tả bởi Neang và nnk vào năm 2011 trên những mẫu vật thu được ở 
Camphuchia. 

3.2. Cấu trúc thành phần loài Thằn lằn ở huyện Phú Lộc 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần loài thằn lằn ở huyện Phú Lộc có 35 loài, 
thuộc 6 họ, 20 giống. Tính trung bình mỗi họ có 3,33 giống và 5,83 loài (bảng 2).  

Họ có số giống nhiều nhất là 6 giống, gồm 2 họ (Scincidae, Agamidae) chiếm 33,33% 
tổng số họ. Họ có 5 giống chỉ có 1 họ (Gekkonidae) chiếm 16,64 % tổng số họ. Hố họ 
có 1 giống có 3 họ (Dibamidae, Lacertilidae, Varnidae) chiếm 50,00% tổng số họ. 

Bảng 2. Cấu trúc thành phần loài của các họ thằn lằn ở huyện Phú Lộc 

STT 
Giống Loài 

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 

Agamidae 6 30,00 11 30,55 

Gekkonidae 5 25,00 9 25,00 

Dibamidae 1 5,00 1 2,78 

Lacertidae 1 5,00 1 2,78 

Scincidae 6 30,00 12 33,33 

Varanidae 1 5,00 2 5,56 

Tổng cộng 20 100 35 100 
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Chỉ số đa dạng bậc giống, trung bình mỗi giống có 1,80 loài, trong đó: 

Giống có số loài nhiều nhất là 4 loài, chỉ có một giống Hemidactylus (chiếm 5,00% tổng 
số giống). Giống có 3 loài chiếm 15,00% tổng số giống, gồm: Acanthosaura, Leiolepis 
và Eutropis. Giống có 2 loài chiếm 35%, gồm: Calotes, Cyrtodactylus, Sphenomorphus, 
Lygosoma, Scincella, Tropidophorus và Varanus. Còn lại hầu hết là những giống đơn 
loài chiếm đến 45,00% tổng số giống.  

Theo Nguyen et al. (2009), Neang et al. (2011), thằn lằn Việt Nam có 131 loài thuộc 20 
họ, 38 giống. So sánh thành phần loài thằn lằn ở huyện Phú Lộc so với toàn quốc, kết 
quả cho thấy (bảng 3): 

Bảng 3. Số lượng giống, loài trong mỗi họ Thằn lằn ở huyện Phú Lộc và cả nước 

TT Họ 
Giống Loài 

Phú Lộc Cả nước Tỷ lệ % Phú Lộc Cả nước Tỷ lệ % 

1 Agamidae 6 10 60,00 11 24 45,83 

2 Eublepharidae 0 1 0,00 0 3 0,00 

3 Gekkonidae 5 9 55,60 8 42 19,05 

4 Dibamidae 1 1 100 1 6 16,67 

5 Lacertidae 1 1 100 1 3 33,33 

6 Scincidae 6 13 46,15 12 46 26,09 

7 Anguidae 0 1 0,00 0 3 0,00 

8 Shinisauridae 0 1 0,00 0 1 0,00 

9 Varanidae 1 1 100 2 2 100 

Tổng cộng 20 38 52,63 35 131 26,72 

Về bậc loài, thằn lằn ở huyện Phú Lộc có 35 loài trong tổng số 131 loài thằn lằn được 
phát hiện, ghi nhận ở Việt Nam. 

Về bậc giống, thằn lằn ở huyện Phú Lộc có 20/38 giống thằn lằn ở Việt Nam (chiếm 
52,63%).  

Về bậc họ, mức độ đa dạng thể hiện rất cao, có đến 66,60% số họ thằn lằn ở Việt Nam 
được phát hiện có ở huyện Phú Lộc. 

Kết quả trên cho thấy, thành phần loài thằn lằn ở huyện Phú Lộc khá đa dạng so với 
toàn quốc. Đặc biệt là ở các taxon bậc cao, mức độ đa dạng chiếm hơn 50%. 

4. KẾT LUẬN 

Đã xác định và thống kê thành phần loài thằn lằn (Lacertilia) ở huyện Phú Lộc gồm 35 
loài thuộc 6 họ, 20 giống. Bổ sung cho khu hệ thằn lằn huyện Phú Lộc 1 họ Dibamidae, 
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1 giống Dibamus, 3 loài Dibamus dalaiensis, Scincella sp., Tropidophorus cocincinensis, 
trong đó loài Dibamus dalaiensis mới phát hiện ở Việt Nam. 

Về cấu trúc thành phần loài, trung bình một họ có 6,00 loài và 3,30 giống. Trung bình 
mỗi giống có 1,80 loài. Hầu hết là những giống đơn loài. Thành phần loài thằn lằn ở 
Phú Lộc là khá đa dạng so với toàn quốc. 
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INITIAL RESULTS OF STUDIES OF LIZARDS (LACERTILIA) IN PHU LOC 
DISTRICT, THUA THIEN HUE 

Nguyen Thanh Luan et al. 

SUMMARY 

We conducted research on identification of lizards in Phu Loc district, Thua Thien Hue 
province from February to May 2012. Based on the samples and obtain information, 
combined with published documents, our results indicate 35 species of lizards the 20 
genus in the 6 families. The results add three new species (Dibamus dalaiensis, 
Scincella sp., Tropidophorus cocincinensis) in Phu Loc District, in which Dibamus 
dalaiensis is the new recorded species in Vietnam. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 17/10/2012; sửa xong ngày 14/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Nguyễn Văn Sáng. 
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ÂM THANH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ  
LÊN TIẾNG KÊU THÔNG BÁO CỦA LOÀI ẾCH CÂY MÉP TRẮNG  

Polypedates leucomystax (Gravenhorst, 1829) Ở HUYỆN CAN LỘC,  
TỈNH HÀ TĨNH 

TRẦN THỊ NGÂN, TRẦN ĐÌNH QUANG 

Trường đại học Vinh  

ĐẬU QUANG VINH 

NCS Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 

1. MỞ ĐẦU 

Nghiên cứu âm thanh là một trong những hướng nghiên cứu mới về lưỡng cư của Việt 
Nam. Nó góp phần cung cấp thêm các dẫn liệu về tập tính âm thanh, ảnh hưởng của các 
yếu tố môi trường lên hoạt động âm thanh cũng như cung cấp thêm các dẫn liệu bổ sung 
cho quá trình phân loại và mô tả loài mới. 

Để góp phần tìm hiểu đặc điểm, tập tính tiếng kêu của lưỡng cư cũng như sự thay đổi 
của tiếng kêu lưỡng cư trong các điều kiện nhiệt độ thay đổi, chúng tôi chọn nghiên cứu 
đề tài: "Một số đặc điểm âm thanh và ảnh hưởng của nhiệt độ lên tiếng kêu thông báo 
của loài ếch cây mép trắng P. leucomystax (Gravenhorst, 1829) ở huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm, thời gian 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 3 năm 2012 đến 5 năm 2012 tại huyện Can Lộc, Hà 
Tĩnh. Tổng số có 61 file âm thanh ghi âm của 61 cá thể. 

2.2. Dụng cụ 

Các sụng cụ sử dụng trong nghiên cứu gồm: máy ghi âm, microphone để ghi âm thanh 
và chuyển các file âm thanh thành các tín hiệu số trên thẻ nhớ. Tiếng kêu được ghi âm 
bởi thiết bị ghi âm nhãn hiệu Edirol R-09 24-bit WAVE/MP3 Recorder with a Røde 
NTG-2. Máy đo thời tiết cầm tay kỹ thuật số nhãn hiệu Kestrel 3500 để đo nhiệt độ, độ 
ẩm, tại địa điểm ghi âm. 

Đèn đội đầu, pin, vở, bút, túi giữ mẫu, thước đo, cân và một số dụng cụ khác hỗ trợ khi 
đi thu mẫu. 

2.3. Phương pháp ghi âm tiếng kêu của ếch 

Sử dụng thiết bị để ghi âm mỗi file tiếng kêu dài trung bình 3 phút cho mỗi cá thể (một 
cá thể chỉ ghi âm một lần), khoảng cách từ thiết bị ghi âm đến cá thể ếch phát ra tiếng 
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kêu từ 0,2 - 0,5 m. Sau khi ghi âm cá thể được ghi âm được bắt đưa về làm mẫu và đo 
chiều dài thân (từ mõm đến lỗ huyệt: SVL).  

Ghi nhận thông tin đối với mỗi cá thể ếch ghi âm được: Tên loài, giới tính, nơi thu mẫu, 
ngày thu mẫu, giờ thu mẫu, nhiệt độ (°C), độ ẩm tương đối (%), độ dài file âm thanh (s).  

Xử lí mẫu: Để nhận dạng loài và cố định mẫu tại mỗi địa điểm thu mẫu, lấy mẫu gan và 
bảo quản trong ống mẫu có chứa cồn 95% để kiểm tra DNA, cố định mẫu trong dung 
dịch formalin 24 giờ đến 1 tuần, chuyển sang bảo quản trong cồn 70%.  

2.4. Phương pháp phân tích tiếng kêu và xử lí số liệu 

Sử dụng phần mềm Raven Pro 1.4 (http://www.birds.cornell.edu/raven) để phân tích 
đặc điểm của tiếng kêu. 

Số liệu thống kê được xử lí bằng Excel 2007, kiểm tra biểu đồ dao động (dạng sóng) và 
quang phổ (Audiospectrograms), đo các thông số của loài P. leucomystax, các thông số 
phân tích: Số tiếng kêu (Calls); số note (notes/call); số xung trên/note (pulses/note); Tốc 
độ lặp lại của xung/s (pulses/s); Thời gian một tiếng kêu (Call duration, đơn vị tính là 
ms); Khoảng cách giữa các tiếng kêu (Interval intercalls); Tần số trội (Dominant 
frequency (Hz)). 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Tiếng kêu thông báo của loài P. leucomystax 

Tiếng kêu thông báo của loài P.leucomystax mô tả dựa vào file R09_744 (Hình 1.a, b, c, 
d, e, f) File R09_744 được ghi ở nhiệt độ 29,4°C, độ ẩm 92%, mẫu thu được ngày 
20/04/2012, vào lúc 21h45', nặng 6,9 g, dài (SVL) 51,94 mm. Đặc điểm tiêng kêu của 
loài P. leucomystax được thể hiện ở Bảng 1. Như vậy, loài P. leucomystax có các tiếng 
kêu hợp thành nhóm gồm 2-3 tiếng hoặc đôi lúc kêu đơn lẽ từng tiếng một. Mật độ tiếng 
kêu tương đối thưa thớt, không đồng đều, cường độ âm thanh của các tiếng rất khác 
nhau, thời gian kêu ngắn dao động lớn 0,15 + 0,06 (từ 0,07 đến 0,39 s), thời gian nghỉ 
giữa các tiếng kêu kéo dài 12,38 + 12,33 (từ 0,44 đến 68,18 s), tần số trội trung bình dao 
động lớn 1326,4 + 400 Hz (từ 587,5 đến 2142,9 Hz), hầu hết các tiếng kêu ghi âm được 
là 1 note và số ít  là 2-3 note, số lượng xung dao động từ 2-20 xung/note. Nhìn chung 
giữa các tiếng kêu có sự khác biệt lớn về số note, số xung, giá trị tham số cũng như 
dạng sóng và ảnh quang phổ tương ứng. 

Bảng 1. Đặc điểm tiếng kêu thông báo của loài P. leucomystax 

Chỉ tiêu TB + khoảng Thấp nhất Cao nhất 

Số note/tiếng kêu 1,04 + 0.13 1 3 

Thời gian kêu (s) 0,15 + 0,06 0,07 0,39 

Tần số trội (Hz) 1326,4 + 400 587,5 2142,9 

Thời gian nghỉ (s) 12,38 + 12,33 0,44 68,18 
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Nhiệt độ(oC) 26,56 + 2,03 20,5 30,2 

SVL (mm) 51,23 + 2,9 45,696 58,68 

Cân nặng (g) 8,36 + 1,7 4,96 12,3 

 

 
Hình 1. Ảnh sóng và âm phổ tiếng kêu của loài P.leucomystax. a) Dạng sóng và quang phổ 
tương ứng của các tiếng kêu; b) và c) Dạng sóng và quang phổ của tiếng kêu bắt cặp có 1 note 
dài; d) và e) Dạng sóng và quang phổ của tiếng kêu bắt cặp có 1 note ngắn; f) Dạng sóng và 
quang phổ của tiếng kêu địa lí. 

 

Loài P. leucomystax phát ra loại âm thanh khác nhau để phục vụ chức năng khác nhau, 
mang đặc trưng cho loài và đặc trưng cá thể. Có thể là tiếng kêu bắt cặp, tiếng kêu địa lí, 
tiếng kêu chiến đấu, tiếng kêu trạng thái, tiếng kêu báo động. Tuy nhiên tiếng kêu thông 
báo thường gặp và được nghe chủ yếu hai loại là tiếng kêu bắt cặp và tiếng kêu địa lí. 
Tiếng kêu bắt cặp thường gồm 1 note với độ dài ngắn khác nhau phụ thuộc vào số 
lượng xung, mỗi note gồm 2-18 (xung/note) còn tiếng kêu địa lí gồm 2 note, số lượng 
xung dao động từ 1-7 xung/note. Tiếng kêu bắt cặp còn được gọi là tiếng kêu giao phối 
được cá thể đực phát ra với chức năng thu hút cá thể cái và thông báo lãnh địa cho con 
đực cũng như khác loài. Tiếng kêu địa lí cũng do cá thể đực phát ra đáp trả lại tiếng kêu 
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thông báo vượt quá ngưỡng lãnh thổ của chúng. Tín hiệu âm thanh được tìm thấy có sự 
sai khác giữa các cá thể trong cùng một loài. 

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi giống với nghiên cứu của Trépanier và 
cộng sự (1999), cũng trên loài này tại Vườn Quốc gia Ba Bể và Khu Bảo tồn Thiên 
nhiên Nà Hang về 2 loại tiếng kêu, tiếng kêu bắt cặp có 1 note và tiếng kêu địa lí, số 
lượng xung trong tiếng kêu tiếng kêu bắt cặp là tương tự nhau, (2-20 so với 2-18 và 4-
16 ở Ba Bể và Nà Hang). Tuy nhiên có sự khác biệt trong ghiên cứu của chúng tôi so 
với Trépanier và cs, (1999) về tiếng kêu địa lí 2 note ở Hà Tĩnh so với 2-3 Vườn Quốc 
gia Ba Bể và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Nà Hang và số lượng xung trong một note là 1-7 
so với 1-2, 1-5, 2 và 1-3, 2-4, 1-4 (ở Ba Bể và Nà Hang) tần số trội thấp hơn rất nhiều 
và có biên độ dao động lớn từ 587,5 đến 2142,9 Hz (trung bình 1326,4 + 400Hz) so với 
1940 + 154 Hz, 1950 + 125 Hz (Tiếng kêu bắt cặp và tiếng kêu lãnh thổ ở Ba Bể) và 
1950 + 70 Hz, 2190 + 256 Hz Tiếng kêu bắt cặp và tiếng kêu lãnh thổ ở Nà Hang). 

So sánh với các nghiên cứu ở Malaysia của Narins và công sự (1998) đối với các loài P. 
leucomystax (striped) và P. leucomystax (non- striped) có 3 loại tiếng kêu 1 note và 2 
note (tiếng kêu thông báo) và tiêng kêu ngắt quãng (Staccato); Christensen-Dalsgaard 
và cộng sự (2002) ở Thái Lan, loài này có 9 kểu note và nhiều hơn 12 kiểu tiếng kêu.  

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tiếng kêu thông báo ở loài P. leucomystax 

Trong cấu trúc của tiếng kêu của loài này có chỉ có thường chỉ có 1-3 note, các file âm 
thanh chúng tôi thu được hầu hết là 1 note nên thời gian kêu cũng chính là thời gian của 
note nên ta chỉ xét ảnh hưởng của nhiệt độ lên giá trị của hai tham số là thời gian kêu (s) 
và tần số trội (Hz).  

 

Hình 2. Biểu đồ tương quan giữa nhiệt độ (˚C) lên thời gian kêu (s)  

của loài P. leucomystax 

Kết quả phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ lên thời gian kêu trung bình (s) cho thấy 
(Hình 2), nhiệt độ có mối tương quan nghịch không rõ ràng với thời gian kêu trung 
bình.  
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Hình 3. Biểu đồ tương quan giữa nhiệt độ (0C) và tần số trội (Hz)  

ở loài  P. leucomystax 

Kết quả này giống với nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ lên tiếng kêu ở loài F. 
limnocharis (Phùng Hương và Trần Đình Quang, 2011) nhưng mức độ tương quan thấp 
hơn. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng về mức độ tương quan nghịch. Mức độ tương 
quan giữa nhiệt độ và thời gian kêu rất thấp (R2 = -0.11), điều này chứng tỏ nhiệt độ 
không ảnh hưởng đến thời gian kêu trung bình của loài P. leucomystax. Tiếng kêu phát 
ra mang đặc trưng của loài và đặc trưng cá thể. Loài P. leucomystax có thể phát ra nhiều 
dạng tiếng kêu thích nghi với chức năng khác nhau. Mức độ phân tán của các cá thể 
trong quần thể thể hiện sự thay đổi nhiệt độ ít ảnh hưởng đến thời gian kêu trung bình. 

Tương tự, nhiệt độ có mối tương thuận không rõ rệt với tần số trội (Hz) với hệ số tương 
quan thấp R2 = 0,03 (Hình 2). Điều này có nghĩa là nhiệt độ ít ảnh hưởng đến tần số trội. 
Qua kết quả phân tích cho thấy, đối với loài P. leucomystax nhiệt độ không ảnh hưởng 
đến thời gian kêu (R2 = -0,11) và tần số trội trung bình (R2 = 0,03). 

Trong khi đó, các nghiên cứu trước đây đều cho rằng nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến tần 
số trội, nhiệt độ tăng thì tần số trội tăng và ngược lại như các nghiên cứu của Phùng Thị 
Hương và Trần Đình Quang (2011), Lingnau và Bastos (2007). Sở dĩ có sự sai khác này 
có thể do nhóm loài này đa dạng về nhiều loại tiếng kêu, mỗi loại có tần số khác nhau 
nên giá trị của tần số trội dao động mạnh trong khi đó nhiệt độ môi trường it thay đổi. 

4. KẾT LUẬN 

Loài P. leucomystax có 2 loại tiếng kêu thông báo (tiếng kêu bắt cặp và tiếng kêu địa lí), 
các tiếng kêu thường hợp thành nhóm gồm 2-3 tiếng hoặc đôi lúc kêu đơn lẽ từng tiếng 
một, có 1 note (tiếng kêu bắt cặp) và số ít là 2-3 note (tiếng kêu địa lí), số lượng xung 
dao động từ 2-20 xung/note trên một tiếng kêu. Mật độ tiếng kêu tương đối thưa thớt, 
không đồng đều nhau, cường độ âm thanh của các tiếng rất khác nhau, thời gian kêu 
ngắn dao động lớn từ 0,07 đến 0,39 s (trung bình 0,15 + 0,06 s), thời gian nghỉ giữa các 
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tiếng kêu kéo dài   từ 0,44 đến 68,18 s (trung bình 12,38 + 12,33 s), tần số trội trung 
bình 1326,4 + 400 Hz dao động lớn từ 587,5 đến 2142,9 Hz. 

Nhiệt độ ít ảnh hưởng đến thời gian kêu và tần số trội, tương quan nghịch với thời gian 
kêu trung bình (R2 = -0.11) và tương thuận với tần số trội (Hz) R2 = 0,03.   
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ACOUSTIC CHARACTERISTICS AND TEMPERATURE EFFECTS ON 
ADVERTISEMENT CALLS OF Polypedates leucomystax (Gravenhorst, 1829)  

IN CAN LOC DISTRICT, HA TINH PROVINCE, VIET NAM 

Tran Thi Ngan et al. 

SUMMARY 

Acoustic research is a new research direction in Vietnam. It provides more data on 
acoustic behavior, environmental effects on the animal calls and data for species 
description and classification. 

In order to contribute in knowing characteristics and behavior of frog calls as well as 
temperature effects on the call characteristics, we decided to study a topic with the title 
“Acoustic characteristics and temperature effects on advertisement calls of Polypedates 
leucomystax (Gravenhorst, 1829) in Can Loc district, Ha Tinh province. 
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THÀNH PHẦN LOÀI BÒ SÁT MUA BÁN VÀ NUÔI Ở HUYỆN TÂN 
HỒNG, TỈNH ĐỒNG THÁP 

HOÀNG THỊ NGHIỆP, TRƯƠNG LÊ HUY HOÀNG 

Trường đại học Đồng Tháp 

1. MỞ ĐẦU 

Đồng Tháp thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long; tọa độ địa lý: 10o10’02” - 11o11’00” 
vĩ độ Bắc, 105o10’00” - 105o60’00” kinh độ Đông; diện tích tự nhiên 3.238 km2, có 
đường biên giới với Campuchia dài 48,7 km. Khí hậu nhiệt đới, chia làm 2 mùa rõ rệt: 
mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau; nhiệt độ 
trung bình năm là 290C [8]. 

Do điều kiện tự nhiên chủ yếu là đồng bằng với hệ thống kênh rạch chằng chịt nên 
nhóm động vật rừng ở đây không phong phú như các tỉnh khu vực miền Bắc và miền 
Trung, thậm chí nhiều loài thường sống ở vùng núi không có. Do đó người dân ở vùng 
Đồng Tháp thường khai thác các loài bò sát làm thực phẩm ngày và để buôn bán. Đặc 
biệt, những loài rắn và rùa như: Trăn đất, Rắn bông súng, Rắn bồng voi, Rắn bồng 
không tên, Rắn mống, Rắn sọc dưa, Rắn ráo thường, Rùa ba gờ,… thường bị săn bắt và 
buôn bán phổ biến ở các chợ trong vùng này. Nhu cầu dùng thịt rắn như một món ăn 
sành điệu đã đẩy giá bán các loài rắn tăng lên rất cao, đặc biệt vào mùa nước giá bán rắn 
thường cao hơn mùa khô, từ 300 nghìn/1kg cho đến 1 triệu đồng/1kg. Tân Hồng là 
huyện cuối cùng của tỉnh Đồng Tháp có đường biên với Campuchia dài 17km, nên đây 
là điểm tập trung nhiều loài bò sát được khai thác từ nước Campuchia đưa vào Việt 
Nam để tiêu thụ [4]. 

Để có cơ sở đề xuất những giải pháp cho công tác quản lý việc khai thác, sử dụng và 
buôn bán các loài bò sát, trong thời gian qua, chúng tôi đã tiến hành điều tra, nghiên cứu 
tình hình buôn bán và nuôi các loài bò sát ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp nhằm đề 
xuất những giải pháp cho công tác quản lý việc khai thác, sử dụng và buôn bán các loài 
bò sát ở địa phương, góp phần vào bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên sinh 
vật này.  

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được tiến hành trên địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, với 6 đợt 
điều tra và thu thập số liệu từ tháng 7/2011 đến tháng 9/2012: Đợt 1: 4 ngày trong tháng 
7/2011; đợt 2: 7 ngày tháng 11/2011; đợt 3: 4 ngày tháng 4/2012; đợt 4: 7 ngày tháng 
7/2012; đợt 5: 4 ngày tháng 9/2012. 

Số liệu về thành phần loài và tình hình mua bán bò sát được ghi nhận tại các chợ trong 
huyện, cụ thể các điểm khảo sát là: Điểm 1 tại chợ thị trấn Sa Rài; điểm 2 tại chợ xã Tân 
Công Chí, điểm 3 tại chợ xã Tân Hộ Cơ, điểm 4 tại chợ xã Tân Phước, điểm 5 tại chợ 
xã Tân Thành A, điểm 6 tại chợ xã Tân Thành B. Số liệu về các loài bò sát nuôi tại các 
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hộ nông dân và số liệu thống kê của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện 
Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp [4].  

Định tên khoa học các loài dựa theo tài liệu của Đào Văn Tiến (1981, 1982), Nguyễn 
Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường, Nguyễn Vũ Khôi (2005, 2009), S. M. 
Campden - Main (1984). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Thành phần loài bò sát mua bán và chăn nuôi ở Tân Hồng, Đồng Tháp 

Bước đầu đã xác định được 17 loài thuộc 15 giống, 7 họ, 3 bộ trong lớp bò sát có mặt ở 
các chợ mua bán động vật và nuôi. Trong đó, có 6 loài được nuôi theo mô hình kinh tế 
trang trại hoặc nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình trong huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 
(bảng 1). 

Bảng 1. Thành phần loài bò sát mua bán và nuôi ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

TT  Tên Việt Nam 
Tên địa 
phương 

Tên khoa học 
Loài 
buôn 
bán 

Loài 
nuôi 

 I. Bộ Có vảy  Squamata   

 1. Họ Rắn hai đầu  Uropeltidae   

1 Rắn hai đầu Rắn trun Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768) +  

 2. Họ Rắn mống  Xenopeltidae   

2 Rắn mống Hổ hành 
Xenopeltis unicolor (Reinwardt, in Boie, 
1827) 

+ + 

 3. Họ Rắn nước  Colubridae   

3 Rắn ri cá Ri cá Homalopsis buccata (Linnaeus, 1758) + + 

4 Rắn sọc dưa Hổ ngựa Coelognathus radiatus (Boie, 1827) + + 

5 Rắn bông súng Bông súng Enhydris enhydris (Schneider, 1799) +  

6 Rắn bồng mê kông Rắn bù lịch Enhydris subtaeniata (Bourret, 1934) +  

7 Rắn bồng voi Ri voi Enhydris bocourti (Jan, 1865) + + 

8 Rắn ráo thường Hổ lãi Ptyas korros (Schlegel, 1837) +  

9 
Rắn nước chính 
thức 

Rắn nước Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) +  

 4. Họ Rắn hổ  Elapidae   

10 Rắn cạp nong Mai gầm Bungarus fasciatus (Schneider, 1801) +  

11 Rắn hổ mang Rắn hổ đất Naja atra Cantor, 1842 +  

 II. Bộ Rùa  Testudinata   
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 5. Họ Rùa đầm  Emydidae   

12 Rùa ba gờ Rùa cỏ 
Malayemys subtrijuga (Schlegel et 
S.Muller, 1844) 

+  

13 Rùa hộp lưng đen Rùa nắp Cuora amboinensis (Daudin, 1801) +  

14 Rùa răng Càng đước  Heosemys annandalii (Boulenger, 1903) +  

 6. Họ Ba ba  Tryonichidae   

15 Ba ba Nam bộ Cua đinh Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) +  

16 Ba ba trơn Ba ba Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834) + + 

 III. Bộ cá sấu  Crocodylia   

 7. Họ cá sấu  Crocodylidae   

17 Cá sấu xiêm Cá sấu Crocodylus siamensis (Schneider, 1801) + + 

Trong các loài bò sát mua bán và nuôi ở huyện Tân Hồng có 11 loài thuộc bộ Có vảy 
Squamata (chiếm 64,70% tổng số loài), 5 loài thuộc bộ Rùa Testudinata (chiếm 29,41% 
tổng số loài).  

Họ Rắn nước Colubridae có số loài nhiều nhất với 7 loài; họ Rùa đầm Emydidae có 3 
loài; họ Ba ba Tryonichidae có 2 loài; các họ còn lại chỉ có 1 loài.  

Các loài bò sát bị săn bắt để buôn bán, phục vụ nhu cầu làm thực phẩm hoặc làm dược 
liệu, xuất khẩu.  

3.2. Mức độ quý hiếm của các loài bò sát bị mua bán  

Bảng 2. Các loài bò sát quý hiếm bị mua bán ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

TT  Tên Việt Nam Tên khoa học SĐVN IUCN NĐ32  CITES 

1 Rắn sọc dưa Coelognathus radiatus VU    

2 Rắn bồng voi Enhydris bocourti VU LC   

3 Rắn ráo thường Ptyas korros  EN LC   

4 Rắn ráo trâu Ptyas mucosus EN LC IIB II 

5 Rắn cạp nong Bungarus fasciatus  EN LC IIB  

6 Rắn hổ mang Naja atra EN LC IIB II 

7 Rùa răng Heosemys annadalii  EN LC IIB II 

8 Rùa hộp lưng đen Cuora amboinensis VU VU  II 

9 Rùa ba gờ Malayemys subtrijuga VU VU   

10 Ba ba nam bộ Amyda cartilaginea VU VU  I 

Ghi chú: SĐVN - Sách Đỏ Việt Nam (2007): EN - Nguy cấp; VU - Sẽ nguy cấp; IUCN - Danh 
lục đỏ thế giới (2012): VU - Nguy cấp, Lc - Đang cân nhắc đưa vào Danh lục Đỏ; NĐ32 - Nghị 
định 32/2006/NĐ - CP: IIB - Hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đich thương mại [3]; CITES 
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- Công ước CITES (2006): I - Các loài chưa có nguy cơ tuyệt chủng nhưng việc buôn bán chúng 
cần được kiểm soát để tránh nguy cơ tuyệt chủng; II - Các loài được phép buôn bán nhưng được 
kiểm soát. 

Trong số 17 loài bò sát mua bán và nuôi ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp có 10 loài 
cần được bảo tồn (chiếm 58,82% tổng số loài). Trong đó, cả 10 loài có tên trong Sách 
Đỏ Việt Nam (2007) ở mức xếp hạng Nguy cấp (EN) là 5 loài và 5 loài ở mức Sẽ nguy 
cấp (VU); 4 loài ở mức Sẽ nguy cấp (VU) theo Danh lục Đỏ IUCN (2012); 4 loài nằm 
trong nhóm IIB (hạn chế khai thác và sử dụng) theo Nghị Định 32/2006/NĐ-CP; 5 loài 
nằm trong Công ước CITES 2006. Điều này cho thấy việc buôn bán, nuôi nhốt Bò sát ở 
đây chưa được quản lý theo đúng quy định, làm suy giảm nguồn lợi Bò sát ở địa 
phương. 

3.3. Giá trị buôn bán các loài bò sát ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

Qua 5 đợt điều tra, khảo sát tình hình buôn bán các loài bò sát tại 6 điểm buôn bán thuộc 
huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, bước đầu thống kê giá trị và hiện trạng buôn bán các 
loài được thể hiện ở bảng 3. Có 7 loài được ghi nhận ở tất cả các điểm buôn bán qua tất 
cả các đợt điều tra bao gồm Rắn hai đầu, Rắn mống, Rắn ri cá, Rắn bông súng, Rắn 
bồng mê kông, Rắn bồng voi và Rắn nước chính thức. Các loài thuộc họ Rắn hổ rất 
hiếm gặp, chỉ ghi nhận ở một điểm điều tra trong đợt điều tra vào tháng 9 năm 2012. 
Lượng rắn bán ra trong ngày chủ yếu là các loài thuộc họ rắn Nước, nhiều nhất là Rắn 
bông súng và Rắn bồng mê kông (khoảng 1,6kg/ngày), các loài trong họ Rắn hổ thỉnh 
thoảng mới bắt gặp sự buôn bán. 

Bảng 3. Tình hình buôn bán các loài bò sát ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học 
Giá bán/1kg 

(nghìn 
đồng) 

Số lượng 
bán ra 

trong ngày 
(kg) 

Ghi nhận 
tại các 

điểm điều 
tra 

Ghi nhân 
qua các 
đợt điều 

tra 

1 Rắn hai đầu Cylindrophis ruffus  120 - 240 1,2 
1, 2, 3, 4, 

5, 6 
1, 2, 3, 4, 

5 

2 Rắn mống Xenopeltis unicolor  450 - 600 0,8 
1, 2, 3, 4, 

5, 6 
1, 2, 3, 4, 

5 

3 
Rắn ri cá Homalopsis buccata  180 - 250 0,8 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5 

4 
Rắn sọc dưa 

Coelognathus 
radiatus  

210 - 330 0,2 
1, 2, 4, 6 1, 2, 5 

5 
Rắn bông súng Enhydris enhydris  110 - 160 1,6 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5 

6 
Rắn bồng mê 
kông 

Enhydris subtaeniata 110 - 160 1,6 
1, 2, 3, 4, 

5, 6 
1, 2, 3, 4, 

5 
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7 Rắn bồng voi Enhydris bocourti  300 - 800 0,9 
1, 2, 3, 4, 

5, 6 
1, 2, 3, 4, 

5 

8 Rắn ráo thường Ptyas korros  150 - 260 0,3 2, 5 1, 5 

9 
Rắn nước chính 
thức 

Xenochrophis 
piscator  

150 - 250 0,8 
1, 2, 3, 4, 

5, 6 
1, 2, 3, 4, 

5 

10 Rắn cạp nong Bungarus fasciatus  800 - 1.200 - 1 5 

11 Rắn hổ mang Naja atra  
1.500 - 
2.000 

- 
1 5 

12 Rùa ba gờ 
Malayemys 
subtrijuga  

300 - 350 0,5 
1 5 

13 Rùa hộp lưng đen Cuora amboinensis  300 - 350 - 1 1, 2 

14 Rùa răng  Heosemys annandalii 400 - 500 - 1 1, 2 

15 Ba ba nam bộ Amyda cartilaginea  300 - 350 - 1 5 

16 Ba ba trơn Pelodiscus sinensis  200 - 250 1,2 
1 1, 2, 3, 4, 

5 

17 Cá sấu xiêm Crocodylus siamensis 120 -150 - 1 4 

Ghi chú: - Chưa thống kê được 

3.4. Tiềm năng phát triển nghề nuôi các loài bò sát ở huyện Tân Hồng 

Tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, ngoài việc khai thác bò sát tự phát, không đúng 
với quy định, người dân cũng đã bắt đầu phát triển nghề nuôi một số loài bò sát có giá 
trị kinh tế cao ở quy mô vừa và lớn. Các loài thường được nuôi như là Ba ba, Cá sấu, 
Rắn ráo trâu, Rắn ri voi, Rắn sọc dưa.  

Có 28 trại nuôi các loài bò sát với tổng diện tích là 21.555m2
, tổng số cá thể đang được 

nuôi thả là 64.850 con, bao gồm Ba ba 63.650 con, Cá sấu 700 con, Rắn ráo trâu 500 
con; các loài còn lại được nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình [4]. Như vậy thành phần loài 
bò sát được nuôi còn kém phong phú, tập chung chủ yếu vào Ba ba, cá sâu, Rắn ráo 
trâu, nuôi các loài khác chưa phát triển. Vì vậy cần có những nghiên cứu để phát triển 
thêm nhiều mô hình nuôi các loài bò sát có giá trị kinh tế khác.  

4. KẾT LUẬN 

Có 17 loài bò sát (chiếm 36,17% tổng số loài toàn tỉnh) thuộc 15 giống (chiếm 41,11% 
tổng số giống), 7 họ (chiếm 53,84% tổng số họ), 3 bộ (chiếm 66,66 % tổng số bộ) được 
buôn bán và nuôi ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Trong đó có 10 loài quý, hiếm, 
cần được bảo tồn (chiếm 58,82% số loài); tất cả 10 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam 
(2007); 4 loài trong Danh lục Đỏ IUCN (2012); 4 loài hạn chế khai thác và sử dụng 
trong Nghị Định 32/2006/NĐ-CP.  
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Ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu phát triển nghề chăn nuôi bò sát, 6 loài 
được nuôi, chủ yếu là Ba ba, Cá sấu và Rắn ráo trâu. Cần nghiên cứu phát triển nuôi các 
loài bò sát khác. 
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SPECIES COMPOSITION OF REPTILES: THEIR DOMESTICATION AND 
BUSINESS IN TAN HONG DISTRICT, DONG THAP PROVINCE 

Hoang Thi Nghiep, Truong Le Huy Hoang 

SYMMARY 

Besed on the results of surveys from 7/2011 to 9/2012 in Tan Dong Dictrics, Dong 
Thap Province, a list of species composition of the reptilia was domesticated and traded 
in this study. There were 17 spcies of the reptiles belong to 15 genus, 7 families and 3 
order. Of those, it has a total 10 precious species, with them, 10 species listed in the Red 
Data Book of Viet Nam (2007), 9 species listed in the IUCN Red List of Threatened 
Animals (2012), 4 species listed in Governmental Decree No. 32/ 2006/ND - CP (Dated 
30/3/2006). 

 

------------------------------------------------------------------- 

Nhận bài ngày 13/10/2012; sửa xong ngày 11/11/2012. 

Người nhận xét: GS. TS. Lê Vũ Khôi. 



HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT Ở VIỆT NAM, LẦN THỨ 2 

 199

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG RẮN HAI ĐẦU 
Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768) Ở TỈNH ĐỒNG THÁP 

HOÀNG THỊ NGHIỆP, NGUYỄN THANH TUẤN 

Trường đại học Đồng Tháp 

NGÔ ĐẮC CHỨNG 

Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế 

1. MỞ ĐẦU 

Dòng chảy của sông Tiền đổ vào Việt Nam chia Đồng Tháp thành hai khu vực, khu vực 
Bắc sông Tiền gồm huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò và Thị xã Sa Đéc, khu vực 
Nam sông Tiền gồm huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Cao Lãnh, Tháp Mười và 
Thành phố Cao Lãnh [4]. Trong thời gian qua đã có các đề tài nghiên cứu về các loài 
sinh vật được tiến hành ở tỉnh Đồng Tháp như nghiên cứu về khu hệ thực vật, khu hệ cá, 
khu hệ chim…[1]. Việc nghiên cứu về lưỡng cư bò sát cũng bắt đầu được tập trung 
nghiên cứu từ năm 2006 với các công trình của Ngô Đắc Chứng và cộng sự [2]. 

Trong các loài bò sát, Rắn hai đầu Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768) là loài động vật 
phổ biến và quen thuộc với người dân tỉnh Đồng Tháp (tên địa phương là rắn trun) [2]. 
Theo kinh nghiệm của người dân, chúng là nguồn thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng và 
chữa được nhiều bệnh nên được sử dụng rất phổ biến, như là một món thực phẩm hằng 
ngày. Vì vậy, chúng có nguy cơ giảm dần số lượng ngoài tự nhiên. Nhằm cung cấp 
những kiến thức về đặc điểm sinh học cũng như giá trị sử dụng Rắn hai đầu, làm cơ sở 
khoa học để áp dụng vào nuôi thương phẩm, góp phần tăng thu nhập kinh tế cho người 
dân, thì việc nghiên cứu kỹ về đặc điểm sinh học cũng như tình hình buôn bán và sử 
dụng Rắn hai đầu làviệc làm có ý nghĩa khoa học và thực tế. Bài viết này cung cấp dẫn 
liệu về một số đặc điểm sinh học và tình hình sử dụng Rắn hai đầu ở tỉnh Đồng Tháp.  

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 4 năm 2012, tập trung theo 
từng đợt từ 7 đến 10 ngày trên các điểm thu mẫu trong tỉnh và các chợ xã, chợ huyện có 
buôn bán động vật.  

Nguồn tư liệu để nghiên cứu là 190 cá thể Rắn hai đầu với 106 cá thể cái, 71 cá thể đực 
và 13 cá thể non.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu mẫu ngoài thực địa 

Thu mẫu trực tiếp trên các điểm nghiên cứu, thu mua tại các chợ hoặc nhờ người dân 
trong vùng thu giúp. 
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2.2.2. Phân tích đặc điểm hình thái  

Mẫu vật sau khi thu được đưa về phòng thí nghiệm để đo các chỉ tiêu hình thái: chiều 
dài thân, chiều dài đuôi, dài đầu, rộng đầu, đường kính mắt, gian mắt, gian mũi, khoảng 
cách mắt mõm, khoảng cách mũi mõm. Tính các tỉ lệ: dài đuôi/dài thân, dài đầu/dài 
thân. Đơn vị đo: mm.  

2.2.3. Phân tích đặc điểm dinh dưỡng 

Cân khối lượng cơ thể, sau đó mổ dạ dày để cân khối lượng thức ăn. Phân tích thành 
phần thức ăn, xác định độ no theo công thức Terrenchev (1961).  

100x
PnP

Pn
J


  

Với J: độ no, Pn: khối lượng thức ăn, P: khối lượng cơ thể 

Bóc tách mỡ trong khoang bụng và cân khối lượng mỡ, cân trọng lượng cơ thể đã bỏ nội 
quan, tính tỉ lệ khối lượng mỡ so với khối lượng cơ thể đã bỏ nội quan. 

2.2.4. Phân tích đặc điểm về sinh sản 

i. Cá thể cái: Đo chiều dài và cân khối lượng buồng trứng trái và phải. Đếm số lượng 
trứng ở buồng trứng trái và phải. Đo đường kính và cân khối lượng trứng lớn nhất, nhỏ 
nhất trong mỗi buồng trứng. 

ii. Cá thể đực: Đo chiều dài, chiều rộng và cân khối lượng tinh hoàn trái và tinh hoàn 
phải. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm hình thái của Rắn hai đầu  

3.1.1. Đặc điểm hình thái của Rắn hai đầu trưởng thành 

Đặc điểm hình thái của Rắn hai đầu trưởng thành được tổng hợp ở bảng 1.  

Chiều dài thân trung bình giữa cá thể đực và cá thể cái có sự khác biệt nhau, cá thể cái 
dài hơn cá thể đực (dài thân của cá thể cái là 495,59mm, của cá thể đực là 465,62mm). 
Chiều dài đầu của cá thể cái lớn hơn cá thể đực (chiều dài đầu của cá thể cái là 
16,77mm chiếm 3,4% chiều dài thân, của cá thể đực là 16,39mm chiếm 3,62% chiều dài 
thân). Riêng chiều dài đuôi thì ngược lại cá thể đực dài hơn cá thể cái, nhưng không có 
sự chênh lệch nhiều (chiều dài đuôi của cá thể cái là 20,63mm chiếm 4,23% chiều dài 
thân và của cá thể đực là 21,34mm chiếm 4,96% chiều dài thân).  

Các đặc điểm hình thái khác không có sự khác biệt nhiều [Bảng 1]. Riêng những đặc 
điểm liên quan đến chiều dài đầu như khoảng cách mắt - mõm, khoảng cách mũi - mõm 
thì cá thể đực lớn hơn so với cá thể cái (mắt - mõm cá thể cái là 5,89mm, cá thể đực là 
6,31mm; mũi - mõm cá thể cái là 1,26mm, cá thể đực là 1,38mm). 
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Bảng 1. Đặc điểm hình thái của Rắn hai đầu trưởng thành 

Đặc điểm hình thái 
Cá thể cái (n = 106) Cá thể đực (n = 71) 

M ± SE Min Max M ± SE Min Max 

Chiều dài thân  495,59 ±4,88 350 640 465,62 ±0,97 321,1 600 

Chiều dài đuôi  20,63 ±1,29 8 49 21,34 ±1,38 10 45,2 

Dài đầu  16,77 ±0,24 11 23 16,39 ±0,23 12 20,8 

Rộng đầu  12,89 ±0,23 8 20 12,74 ±0,21 8 17,8 

Đường kính mắt  1,94 ±0,12 1 13 1,66 ±0,05 1 2 

Gian mắt  6,76 ±0,13 3 11 7,76 ±0,22 5 12 

Gian mũi  3,65 ±0,07 2 5 3,81 ±0,08 2,5 5 

Mắt mõm  5,89 ±0,09 4 8 6,31 ±0,18 4 16 

Mũi mõm  1,26 ±0,06 0,5 2 1,38 ±0,06 0,5 2,5 

Dài đuôi/dài thân 4,23 ±0,27 2 11 4,96 ±0,38 1,75 12,14 

Dài đầu/dài thân 3,40 ±0,05 2,34 5,14 3,62 ±0,08 2,75 5,45 

Ghi chú: M = Trung bình; SE = Phương sai; Min= Giá trị tối thiểu; Max= Giá trị tối đa 

3.1.2. Đặc điểm hình thái của Rắn hai đầu non 

Bảng 2. Đặc điểm hình thái của Rắn hai đầu non 

Đặc điểm hình thái 
Cá thể non (n = 13) 

M ± SE Min Max 

Chiều dài thân  430,71 ± 0,18 335 555,2 

Chiều dài đuôi  9,80 ± 0,63 6 14 

Dài đầu  14,61 ± 0,54 11 17 

Rộng đầu  10,80 ± 0,64 7 14 

Đường kính mắt  1,38 ± 0,11 1 2 

Gian mắt  5,65 ± 0,32 4 8 

Gian mũi  3,00 ± 0,13 2 4 

Mắt mõm  5,30 ± 0,16 4,50 6,5 

Mũi mõm  1,11 ± 0,08 1 2 

Dài đuôi/dài thân 2,26 ± 0,08 1,45 2,61 

Dài đầu/dài thân 3,42 ± 0,11 2,65 4,05 

Ghi chú: M = Trung bình; SE = Phương sai; Min = Giá trị tối thiểu; Max = Giá trị tối đa 
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Rắn hai đầu non có các đặc điểm hình thái không chênh lệch so với cá thể trưởng thành 
về các số đo hình thái. Rắn hai đầu non cũng có mối tương quan chặt chẽ giữa chiều dài 
thân và khối lượng cơ thể với R2 = 0,867. 

3.2. Đặc điểm dinh dưỡng của Rắn hai đầu 

3.2.1. Đặc điểm dinh dưỡng của Rắn hai đầu trưởng thành 

Đặc điểm dinh dưỡng của Rắn hai đầu trưởng thành được thể hiện ở bảng 3.  

Bảng 3. Đặc điểm dinh dưỡng của Rắn hai đầu trưởng thành 

Đặc điểm hình thái 
Cá thể cái (n = 106) Cá thể đực (n = 71) 

M ± SE Min Max M ± SE Min Max 

Khối lượng cơ thể (g) 72,52 ±1,62 30,92 131,48 70,77 ±1,92 29,94 108,27 

Khối lượng thức ăn (g) 0,21 ±0,06 0 3,76 0,35 ±0,09 0 2,6 

Độ no (%) 0,03 ±0,02 0 1,24 0,54 ±0,14 0 4,6 

Khối lượng mỡ (g) 2,56 ±0,17 0,1 8,78 1,98 ±0,20 0,02 9,2 

Khối lượng mỡ/W (%) 3,56 ±0,22 0,2 9,16 2,79 ±0,25 0,03 9,23 

Ghi chú: M = Trung bình; SE = Phương sai; Min = Giá trị tối thiểu; Max = Giá trị tối đa;  

W: Khối lượng cơ thể. 

Đối với nhóm rắn cái, trong 106 mẫu được khảo sát thì có 20 cá thể có thức ăn trong dạ 
dày, còn lại 86 cá thể không có thức ăn trong dạ dày. Độ no trung bình của cá thể cái là 
0,03%, tối đa là 1,24%. Cá thể đực có độ no cao hơn cá thể cái với độ no trung bình là 
0,54%, tối đa là 4,6%. Thành phần thức ăn tìm thấy trong dạ dày của Rắn hai đầu gồm 
cá rô cỡ nhỏ, giun đất, côn trùng cánh cứng, mùn bã hữu cơ và ếch nhái cỡ nhỏ. 

Tất cả cá thể đực và cái đều có mỡ trong khoang bụng, nhưng cá thể cái có mỡ nhiều 
hơn với khối lượng trung bình là 2,56g chiếm 3,56% khối lượng cơ thể, cá thể có khối 
lượng mỡ tối đa là 8,78g chiếm 9,16% khối lượng cơ thể và tối thiểu là 0,1g chiếm 
0,2% khối lượng cơ thể.  

Cá thể đực có khối lượng mỡ trung bình là 1,98g chiếm 2,79% khối lượng cơ thể, tối đa 
là 9,2g chiếm 9,23% khối lượng cơ thể, tối thiểu là 0,02g chiếm 0,03% khối lượng cơ 
thể. Những cá thể cái mang trứng có đường kính lớn đều có khối lượng mỡ rất lớn (theo 
quan sát khi mổ thì lượng mỡ chiếm đầy thể tích khoang bụng). 

3.2.2. Đặc điểm dinh dưỡng của Rắn hai đầu non 

Kết quả phân tích đặc điểm dinh dưỡng của Rắn hai đầu non được thể hiện ở bảng 4.  

Cá thể non thì có các chỉ số về dinh dưỡng như khối lượng mỡ trung bình là 1,28g, khối 
lượng mỡ/W trung bình là 2,1% tương đối thấp hơn so với cá thể trưởng thành. 
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Bảng 4. Đặc điểm dinh dưỡng của Rắn hai đầu non 

Đặc điểm hình thái M ± SE Min Max 

Khối lượng cơ thể (g) 46,94 ± 6,43 22,77 95,99 

Khối lượng thức ăn (g) 0,22 ± 0,22 0 2,93 

Độ no (%) 0,51 ± 0,51 0 6,6 

Khối lượng mỡ (g) 1,28 ± 0,43 0,08 5,46 

Khối lượng mỡ/W (%) 2,10 ± 0,47 0,22 5,69 

Ghi chú: M = Trung bình; SE = Phương sai; Min = Giá trị tối thiểu; Max = Giá trị tối đa;  

W: Khối lượng cơ thể. 

3.3. Đặc điểm sinh sản của Rắn hai đầu trưởng thành 

3.3.1. Đặc điểm sinh sản của Rắn hai đầu đực 

Cá thể đực có khối lượng tinh hoàn trung bình là 0,19g, giữa tinh hoàn phải và tinh hoàn 
trái không có sự khác biệt. Khối lượng tinh hoàn trái, phải đều chiếm 0,19% khối lượng 
cơ thể. Giữa tinh hoàn phải và tinh hoàn trái không có sự khác biệt nhiều về chiều dài. 

Dựa vào phương trình hàm mũ để tính mối tương quan giữa khối lượng cơ thể và khối 
lượng tinh hoàn trái, phải cho thấy khối lượng tinh hoàn và khối lượng cơ thể không có 
mối tương quan với nhau. Thể hiện qua hệ số tương quan của tinh hoàn phải, trái với 
khối lượng cơ thể lần lượt là R2 = 0,0019, R2 = 0,0017. 

Bảng 5. Đặc điểm sinh sản của Rắn hai đầu đực 

Đặc điểm 
Cá thể đực (n = 71) 

M ± SE Min Max 

Chiều dài thân (mm) 466 ±9,72 321,1 600 

Khối lượng cơ thể (g) 70,77 ±1,92 29,94 108,27 

Chiều dài tinh hoàn phải(mm) 4,10 ±0,14 2,8 5,4 

Chiều dài tinh hoàn trái (mm) 4,10 ±0,16 2,2 5,8 

Chiều rộng tinh hoàn phải (mm) 1,01 ±0,04 0,7 1,6 

Chiều rộng tinh hoàn trái (mm) 0,98 ±0,05 0,6 1,6 

Khối lượng tinh hoàn phải (g) 0,19 ±0,02 0 0,65 

Khối lượng tinh hoàn trái (g) 0,19 ±0,02 0,01 0,9 

Khối lượng tinh hoàn phải/W (%) 0,19 ±0,017 0 0,65 

Khối lượng tinh hoàn trái/W (%) 0,19 ±0,018 0,01 0,9 

Ghi chú: M = Trung bình; SE = Phương sai; Min = Giá trị tối thiểu; Max = Giá trị tối đa;  

W: Khối lượng cơ thể. 
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3.3.2. Đặc điểm sinh sản Rắn hai đầu cái 

Bảng 6. Đặc điểm sinh sản của Rắn hai đầu cái 

Đặc điểm 
Cá thể cái (n = 106) 

M ± SE Min Max 

Chiều dài thân (mm) 495,59 ± 4,88 350 640 

Khối lượng cơ thể (g) 72,52 ± 1,62 30,92 131,48 

Khối lượng buồng trứng phải (g) 0,24 ± 0,04 0 2,65 

Khối lượng buồng trứng trái (g) 0,19 ± 0,03 0 2,88 

Số lượng của buồng trứng phải (trứng) 10,10 ± 0,67 0 26 

Số lượng của buồng trứng trái (trứng) 10,45 ± 0,75 0 34 

Đường kính trứng lớn nhất (mm) 2,98 ± 0,19 0 16 

Đường kính trứng nhỏ nhất (mm) 1,40 ± 0,14 0 13 

Ghi chú: M = Trung bình; SE = Phương sai; Min = Giá trị tối thiểu; Max = Giá trị tối đa. 

Cá thể cái có khối lượng buồng trứng trung bình là 0,215g, trong đó buồng trứng phải là 
0,24g lớn hơn buồng trứng trái có khối lượng là 0,19g. Số lượng trứng của hai buồng 
trứng ít có sự chênh lệch nhau (buồng trứng trái trung bình là 10,45 trứng, buồng trứng 
phải trung bình có 10,1 trứng). Theo các tác giả khác (Lê Nguyên Ngật, 2007), Rắn hai 
đầu là nhóm rắn đẻ con, tuy nhiên trong số 106 cá thể cái được nghiên cứu thì chưa có 
cá thể nào mang trứng đến giai đoạn nở thành con, mà chỉ là trứng ở giai đoạn chưa 
trưởng thành có đường kính lớn nhất là 16mm.  

3.4. Tình hình khai thác, sử dụng Rắn hai đầu ở tỉnh Đồng Tháp 

Qua các đợt nghiên cứu trên thực địa, nhóm tác giả đã khảo sát 58 điểm chợ có buôn 
bán động vật trên địa bàn tỉnh, trong có 22 chợ buôn bán rắn và các chợ này đều có bán 
Rắn hai đầu [Bảng 7]. 

Từ kết quả cho thấy Rắn hai đầu được bán hầu hết ở các chợ huyện, giá bán biến động 
theo mùa, mùa nước giá từ 110 - 155 ngàn/kg, mùa khô từ 140 - 180 ngàn/kg. Vào mùa 
mưa đất ở đây hầu hết bị ngập nên rắn di chuyển đến những vùng khô với diện tích rất 
nhỏ, lợi dụng đặc điểm này nên người dân đã tận dụng khai thác ồ ạt vào mùa mưa. Đến 
mùa khô số lượng rắn giảm do bị khai thác khá nhiều ở mùa mưa. Trong khi đó, nhu 
cầu của thị trường lại không giảm nên giá rắn sẽ cao.  

Theo kết quả khảo sát tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho thấy khu vực bắc 
sông Tiền có số chợ có bán Rắn hai đầu nhiều hơn khu vực nam sông Tiền. Ở khu vực 
này có đến 17 chợ bán Rắn hai đầu, phân bố từ chợ huyện, thị trấn đến các chợ xã, 
lượng rắn bán ra trung bình của khu vực là 45,05 kg/ngày. Khu vực bắc sông Tiền có 
diện tích tự nhiên lớn (250.731ha), là vùng đất thấp có nơi thấp hơn mực nước biển; có 



HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT Ở VIỆT NAM, LẦN THỨ 2 

 205

nhiều hệ sinh thái rừng, đồng lúa ngập nước và cánh đồng cỏ. Đây là điều kiện thuận lợi 
cho Rắn hai đầu sinh trưởng và phát triển làm tăng số lượng quần thể Rắn hai đầu. 

Hiện nay, trong tỉnh chưa có mô hình nào gây nuôi và sản xuất Rắn hai đầu để đáp ứng 
nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu ngày một gia tăng. Do vậy, nếu tiếp tục khai thác Rắn hai 
đầu một cách ồ ạt mà không có nguồn cá thể để bù đắp thì chỉ trong một thời gian ngắn 
nữa quần thể Rắn hai đầu sẽ rất khó để phục hồi lại số lượng cá thể đã mất, điều này sẽ 
dẫn đến nguy cơ mất cân bằng sinh thái trong tự nhiên. 

Bảng 7. Các điểm chợ bán Rắn hai đầu ở tỉnh Đồng Tháp 

Khu vực 
khảo sát 

Huyện 
khảo sát 

Chợ 
khảo 
sát 

Giá bán trung bình theo 
chợ (ngàn/kg) 

Lượng rắn 
bán trung 

bình 
(kg/ngày/ 

chợ) 

Lượng rắn 
bán trung 
bình theo 
khu vực 

(kg/ngày) 
Tháng 

12 
Tháng 

1 
Tháng

2 

Nam sông 
Tiền 

Châu Thành 2 140 145 170 

3,19 15,95 
Thị xã Sa Đéc 1 150 160 180 

Lấp Vò 1 150 150 170 

Lai Vung 1 140 150 170 

Bắc sông 
Tiền 

Tháp Mười 7 145 160 175 

2,65 45,05 

Tam Nông 3 155 160 175 

Tân Hồng 2 110 140 150 

Thị xã Hồng Ngự 1 150 160 180 

Thanh Bình 1 120 150 - 

Hồng Ngự 0 - - - 

Thành phố Cao Lãnh 1 150 160 175 

Cao Lãnh 2 150 160 165 

4. KẾT LUẬN 

Rắn hai đầu cái có chiều dài lớn hơn Rắn hai đầu đực. Cá thể non có đặc điểm hình thái 
không chênh lệch so với cá thể trưởng thành.  

Thức ăn chủ yếu của Rắn hai đầu là cá rô cỡ nhỏ, giun đất, côn trùng cánh cứng, mùn bã 
hữu cơ và ếch nhái cỡ nhỏ. 

Rắn hai đầu sinh sản vào mùa khô, số lượng trứng biến động từ 1 - 48 trứng.  

Giá bán của Rắn hai đầu trong tỉnh khoảng 155 ngàn/kg. Loài này được khai thác và 
buôn bán quanh năm, nhưng vào mùa nước thì số lượng nhiều hơn mùa khô. Hiện nay 
chưa có mô hình gây nuôi loài này ở tỉnh Đồng Tháp. 
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BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND USING Cylindrophis ruffus 
(Laurenti, 1768) IN DONG THAP PROVINCE 

Hoang Thi Nghiep et al. 

SUMMARY 

This paper listed biological characteristics and using the Red Tailed Pipe Snake 
(Cylindrophis ruffus) in Dong Thap Province. The results of this study showed that 
snout-vent length of females is larger than males, morphological characteristics of 
juveniles are similar to adult individuals in measurements. The dietary composition of 
this species is mainly small perches, earthworms, insects, and small frogs. Reproductive 
activity of this species is mainly in the dry season, the number of eggs approximately 1 
to 48 eggs, mean 8 eggs each female individual. The price of this species in Dong Thap 
Province is approximately VND 155 thousands per 01 kg. This species was exploited 
throughout the year, but not yet patterns domesticate this species in Dong Thap 
Province. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 13/10/2012; sửa xong ngày 13/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Ông Vĩnh An.  
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GHI NHẬN MỚI VỀ LOÀI RÙA DỨA Cyclemys dentata Gray, 1831  
(Testudinata: Geoemydidae) Ở NGHỆ AN 

HOÀNG XUÂN QUANG, ÔNG VĨNH AN 

Trường đại học Vinh 

NGUYỄN THỊ LƯƠNG  

Trường THPT Hoàng Văn Thụ 

1. MỞ ĐẦU  

Giống rùa dứa Cyclemys ghi nhận chỉ có 1 loài rùa dứa Cyclemys dentata, Gray [9] ở 
Thái Lan năm 1979. Được xếp vào họ Rùa thường Emydidea, hiện đã chuyển tên thành 
họ Geoemydidae (Nguyen Van Sang, 2009). Trên thế giới, loài rùa dứa có phân bố ở 
Thái Lan, Malaysia, Philipphies, Burma, Indochina… [ 1, 4, 7]. Ở Việt Nam, Rùa dứa 
Cyclemys dentata (Gray, 1831) chỉ mới ghi nhận  năm 1981 ở Hòn Gai, Quảng Ninh 
[3], sau này vào các năm 1996, 2005, 2009 vẫn khẳng định loài rùa này phân bố ở vùng 
đông bắc Việt Nam [6, 7]. Năm 2008, Hoàng Xuân Quang và Lê Đông Hiếu đã ghi 
nhận 1 mẫu tại khu vực khe Khặng - Vườn Quốc gia Pù Mát [2].  

Trong chuyến khảo sát tại khu vực Pu Xai Lai Leng, chúng tôi đã thu được một mẫu của 
loài này tại khu vực bản Phù Khả, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Như vậy, 
đây là ghi nhận mới cho khu hệ bò sát Nghệ An và cũng là địa điểm phân bố xa nhất về 
phía Nam của rùa dứa cho đến thời điểm này (ảnh 1 và ảnh 2). 

2. PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mô tả của loài được thực hiện trên 1 mẫu vật thu ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) ở độ 
cao 1031m, tọa độ 19,244140N; 104,205500E. Hiện đang được nuôi tại Phòng thí 
nghiệm Động vật, Khoa Sinh, Trường đại học Vinh.  

Các chỉ tiêu về kích thước được đo bằng thước kẹp hiện số của Nhật (sai số 0,1mm), các 
đặc điểm hình thái theo Bourret (1941), Manthey and Grossmann (1994), Hoàng Xuân 
Quang (2012). Tên phổ thông và tên khoa học của loài theo Nguyen et al., 2009.  

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm hình thái loài rùa dứa Cyclemys dentata  

Mai gồ cao, tấm gáy hình tam giác nhỏ. Có 5 tấm sống; tấm 1 có phần trước hẹp, phần 
sau rộng, thắt lại 1/3 ở phía trước như dạng quả bầu eo; tấm 2, 3, 4 hình 6 cạnh phần 
trước mở rộng, tấm 4 rộng hơn 1 chút; tấm trên hậu môn gần hình tam giác, phía sau 
rộng hơn phía trước. Các tấm sườn rộng; tấm 2, 3, 4 hẹp hơn tấm sống; tấm thứ nhất 
rộng hơn các tấm sống. Bên phải có 11 tấm bìa, bên trái có 12 tấm bìa (1 tấm bìa nhỏ 
gần đuôi); từ tấm thứ 8 trở về sau có răng cưa rõ; các tấm bìa 1 đến 9 rộng hơn các tấm 
bìa còn lại. Bờ trước hơi phẳng, bờ sau lõm hình chữ V. Đường nối tấm ngực dài nhất; 
đường nối tấm cánh tay là ngắn nhất. Có tấm nách và tấm bẹn. Chi có 1/2 màng. Chi  
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trước có 5 vuốt khỏe, mặt trước có vảy lớn xen vảy nhỏ ở phần ống chân; bàn chân phủ 
vảy nhỏ; mặt sau có vảy lớn nhỏ xếp hình gần tròn hợp lại thành đế. Chi sau có 4 vuốt  
khỏe, sau ngón 4 có lớp da nhô lên; ở mặt trước phần ống và bàn phủ vảy nhỏ, dọc theo 
các vuốt phủ vảy lớn hơn; mặt sau có các vảy xếp hình bán nguyệt tạo thành đế. 

3.2. Kích thước các phần cơ thể 

Chỉ tiêu số đo Đơn vị (mm) Chỉ tiêu số đo Đơn vị (mm) 
LPl (Dài yếm) 125,41 L.ca  (Dài mai) 135,31 
Hca (Cao mai) 46,36 L.cd (Dài đuôi) 34,16 
WG (Rộng tấm họng) 28,47 LG (Dài tấm họng) 19,36 
WH (Rộng tấm cánh tay) 62,01 LH (Dài tấm cánh tay) 8,86 
WP (Rộng tấm ngực) 90,15 LP (Dài tấm ngực) 33,93 
WAB (Rộng tấm hậu môn) 96,63 LAB (Dài tấm bụng) 19,89 
WF (Rộng tấm đùi) 75,11 LF (Dài tấm đùi) 18,10 
WAN (Rộng tấm bụng) 50,86 LAN (Dài tấm hậu môn) 22,41 

3.3. Màu sắc tự nhiên 

Mai màu nâu nhạt, đồng màu; ranh giới giữa các tấm sống, tấm sườn đậm hơn màu nâu 
đen. Trên các tấm sống, tấm sườn, tấm bìa đều có các tia màu nâu đen xuất phát từ ranh 
giới tấm sườn và tấm bìa hướng vào phía trong, đặc biệt tia rất rõ ở các tấm sườn 1, 2, 3. 
Yếm màu nâu đen, đều có các tia phóng xạ từ bờ ngoài hướng vào phía trong. Đầu màu 
nâu, có nhiều chấm nhỏ màu đen hoặc vàng nâu, có 2 vệt màu vàng nâu kéo từ sau mũi 
chạm mắt; da cổ ở mặt trên có màu vàng nhạt, mỗi bên có nhiều vạch màu vàng nâu kéo 
từ phần tiếp xúc với da và sừng xuống cổ; cằm có các đường màu vàng nhạt chạy dọc 
theo cổ. Chi trước: mặt trước màu nâu đen, mặt sau màu vàng nâu. Chi sau: mặt trước 
cạnh ngón 1 màu vàng nhạt, mép da ở ngón 4 màu vàng nâu; mặt sau màu vàng nhạt, có 
các đường nhỏ màu nâu đen kéo dài từ cổ chân xuống bàn chân. 

3.4. Sinh cảnh sống  

Mẫu được phát hiện ở độ cao 1.031m, trên nền đất có cây bụi, ở cạnh mép ao rộng 15m, 
sâu trung bình 2m, gần mương và khu dân cư (ảnh 1). Trong điều kiện nuôi tại phòng 
thí nghiệm, rùa dứa chủ yếu hoạt động vào ban ngày, thức ăn là hoa quả (chuối và dưa 
hấu), rất ít ăn thịt. 

4. KẾT LUẬN 

Rùa dứa Cyclemys dentata ở khu vực nghiên cứu phân bố ở độ cao 1.031m, tọa độ 
19,244140N; 104,205500E ở sinh cảnh cây bụi, gần khu dân cư bên các vũng nước lặng 
hoặc chảy yếu. Kết quả nghiên cứu bổ sung vùng phân bố của loài đến Nghệ An (Kỳ 
Sơn), cũng là giới hạn xa nhất về phía nam của loài rùa dứa ở Việt Nam hiện biết cho 
đến thời điểm này [7].  

------------------------------------------------------ 

Ghi chú: Xem ảnh minh hoạ ở phần Phụ lục. 
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NEW RECOGNITION OF Cyclemys dentata, Gray, 1831 (Testudinata: 
Geoemydidae)  IN NGHEAN PROVICE 

Hoang Xuan Quang et al. 

SUMMARY 

Ky Son district of  Nghe An province which is located at the height of  1031 metres, 
coordinates of  19,244140N; 104,205500E is the new distribution of Cyclemys dentata 
and it is also the furthest distribution of this spesies in the South at this time. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 10/11/2012; sửa xong ngày 27/11/2012. 

Người nhận xét: GS. TS. Ngô Đắc Chứng.  
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ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÒNG NỌC CỦA HAI LOÀI TRONG GIỐNG 
MICROHYLA TSCHUDI, 1838 (MICROHYLIDAE: ANURA)  

Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ 

LÊ THỊ QUÝ, HOÀNG NGỌC THẢO, HOÀNG XUÂN QUANG 

Trường đại học Vinh 

ĐẶNG TẤT THẾ 

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 

1. MỞ ĐẦU 

Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã nằm ở phần cuối của khu vực Bắc Trường Sơn, nơi 
được xem là khu vực chuyển tiếp giữa vùng địa lý sinh học Tây Bắc và Nam Trung Bộ. 
Bạch Mã cũng là ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam Việt Nam. Đã có nhiều 
nghiên cứu về lưỡng cư, bò sát được thực hiện tại đây. Theo Hoàng Xuân Quang và cs. 
(2012), giống Microhyla ở VQG Bạch Mã có 5 loài là Microhyla annamensis, M. 
berdmorei, M. fissipes, M. heymonsi và M. pulchra. Tuy nhiên, dẫn liệu về nòng nọc 
của các loài trong giống Microhyla cũng như của các loài lưỡng cư ở đây còn chưa 
nhiều.  

Bài viết này dẫn ra các dẫn liệu về đặc điểm hình thái nòng nọc của 2 loài Microhyla 
butleri và M. heymonsi dựa trên việc phân tích các mẫu thu được, đồng thời bổ sung 
phân bố nòng nọc của loài Microhyla butleri cho VQG Bạch Mã.  

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phân tích 25 mẫu nòng nọc của 2 loài Microhyla butleri và M. heymonsi thu ở Vườn 
Quốc gia Bạch Mã vào tháng VI, tháng VII, tháng X năm 2009, tháng VII năm 2010 tại 
suối Trĩ Sao, suối Hoàng Yến, suối Ngũ Hồ, suối Đỗ Quyên, hồ Lệ Xuân. Mẫu vật được 
bảo quản và lưu giữ trong dung dịch hỗn hợp gồm formôn 10% và cồn 700 với tỉ lệ 50 : 
50 tại Bộ môn Động vật, Khoa Sinh học, Trường đại học Vinh. 

Định loại nòng nọc dựa vào tài liệu của Bourret R., 1942, tham khảo các tài liệu liên 
quan. Tên phổ thông và tên khoa học của loài theo Nguyen et al. (2009). 

Phân tích đặc điểm hình thái nòng nọc theo Grosjean S. (2001), Leong T. M. (2002); 
xác định các giai đoạn phát triển của nòng nọc theo Gosner (1960). Các chỉ tiêu hình 
thái được đo bằng thước kẹp điện tử hiện số có độ chính xác đến 0,01mm. Đĩa miệng 
(của nòng nọc ) các loài được vẽ dưới kính lúp điện tử soi nổi có camera kết nối với 
máy vi tính.  

Các kí hiệu: bl. Dài thân; bh. Cao thân; bw. Rộng thân; ed. Dài mắt; ht. Cao đuôi; lf. 
Chiều cao lớn nhất nếp dưới vây đuôi; nn. Khoảng cách 2 mũi; np. Khoảng cách mắt - 
mũi; odw. Rộng miệng; pp. Khoảng cách giữa hai mắt; rn. Khoảng cách từ mũi đến 
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mõm; ss. Khoảng cách từ lỗ thở đến mõm; su. Khoảng cách mút mõm - nếp trên vây 
đuôi; tl. Chiều dài từ mút mõm - đuôi; tail. Chiều dài đuôi; uf. Chiều cao lớn nhất nếp 
trên vây đuôi; vt. Chiều dài bụng - mút đuôi; tmh. Chiều cao cơ đuôi; tmw. Dày đuôi; fl. 
Dài chi trước; hl. Dài chi sau; svl. chiều dài mõm - bụng.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm hình thái nòng nọc của Nhái bầu bút lơ  

Tên khoa học: Microhyla butleri Boulenger, 1900 

Mẫu vật: 18 mẫu, ở các giai đoạn 25, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 42, 43.  

Địa điểm thu mẫu: Suối Trĩ Sao, suối Hoàng Yến, suối Ngũ Hồ, suối Đỗ Quyên.  

Đặc điểm chẩn loại: 

Không có phần đĩa miệng, miệng bé, khép kín. Thân rộng, hơi dẹp trên dưới, nhìn từ 
trên có dạng hình lục giác; mắt lớn, nằm ở phía bên; lỗ mũi bé, gian mũi hẹp; lỗ thở ở 
bụng, nằm gần sát hậu môn. Cơ đuôi mảnh, vây đuôi trung bình, mút đuôi nhọn. Cơ thể 
trong suốt với hoa văn sẫm ở trên lưng.  

Mô tả: 

Đầu và thân nhìn từ nhìn từ mặt lưng có dạng hình lục giác, dài hơn rộng, nhìn từ mặt 
bên có hình oval. Thân hơi dẹp, chiều rộng thân bằng 1,10 lần chiều cao thân (bw/bh: 
0,93 - 1,20) và bằng 0,64 lần chiều dài thân (bw/bl: 0,56 - 0,76). Mắt lớn, nằm ở phía 
bên, đường kính mắt bằng 0,17 lần chiều rộng thân (ed/bw: 0,15 - 0,22). Lỗ mũi bé, 
nằm gần mút mõm hơn mắt một chút, khoảng cách giữa mũi - mõm bằng 0,77 lần 
khoảng cách giữa mõm - mắt (rn/pp: 0,55 - 1,08). Gian mũi hẹp, khoảng cách giữa hai 
mắt bằng 3,94 lần khoảng cách giữa hai mũi. Lỗ thở ở bụng, nằm gần sát hậu môn hơn 
mút mõm, khoảng cách từ mút mõm đến lỗ thở bằng 0,8 lần khoảng cách từ mút mõm 
đến lỗ mở của ống hậu môn (ss/svl: 0,71 - 0,94).  

Cơ đuôi mảnh, chiều cao lớn nhất cơ đuôi bằng 0,37 lần chiều cao lớn nhất của thân 
(tmh/bh: 0,28 - 0,50) và bằng 0,49 lần chiều cao đuôi (tmh/ht: 0,39 - 0,63). Vây đuôi 
trung bình; chiều cao đuôi bằng 0,72 lần chiều cao thân. Mút đuôi nhọn.  

 

Hình 1. Hình vẽ đĩa miệng nòng nọc của Nhái bầu bút lơ Microhyla butleri  

(vẽ trên mẫu ở giai đoạn 38) 
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Đĩa miệng: Không có phần đĩa miệng, miệng bé, khép kín. Chiều rộng miệng bằng 0,62 
lần chiều rộng thân (odw/bw: 0,41 - 0,82).  

Màu sắc: 

Khi sống: cơ thể trong suốt nhìn rõ nội quan bên trong, có hoa văn sẫm ở trên lưng. 
Trong dung dịch bảo quản: phía trên đầu, thân và cơ đuôi màu xám với hoa văn sẫm 
màu ở giữa thân nối với mắt, kéo dài phía trước đến mõm, phía sau nối với gốc đuôi. 
Vây đuôi trắng đục ở nửa phía trước và mút đuôi, phần giữa cho đến gần mút đuôi màu 
đen nhạt, nếp trên và dưới vây đuôi phía sau không màu nên nhìn rõ cơ đuôi phía sau 
mảnh tạo thành dạng sợi. Bụng trắng nhạt.  

Các chỉ tiêu hình thái nòng nọc của Microhyla butleri được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Các chỉ tiêu hình thái nòng nọc của Microhyla butleri (n = 18) 

GĐ bl bh bw ed ht lf nn np odw pp rn 

25 5,72 3,67 4,01 0,94 2,59 1,24 0,92 0,91 2,15 2,64 0,98 

28 6,05 3,45 4,04 1,11 2,80 0,99 0,93 1,64 2,77 3,72 1,24 

29 6,01 3,71 3,58 1,01 2,10 0,74 0,88 1,64 2,13 3,44 1,15 

30 6,03 3,74 3,99 1,02 2,58 0,89 0,80 1,63 2,55 3,98 0,90 

31 5,78 3,15 3,55 1,12 2,87 0,94 0,98 1,76 2,91 3,43 1,13 

33 6,51 3,66 4,40 1,14 2,46 0,83 0,62 1,61 2,86 3,43 1,41 

38 6,67 4,36 5,08 1,05 3,05 1,19 1,10 1,44 2,09 4,62 1,26 

39 6,98 4,33 4,04 1,02 3,03 1,05 0,99 2,01 2,84 4,06 1,34 

41 7,51 4,26 4,27 1,30 3,15 1,20 1,19 1,75 2,22 4,28 1,52 

42 7,55 3,54 4,24 1,22 - - 1,34 1,97 2,61 4,28 1,31 

43 6,36 3,16 3,8 1,43 - - 1,00 1,25 2,32 3,42 1,04 

TB 6,40 3,70 3,89 1,10 2,70 0,94 0,98 1,64 2,51 3,70 1,17 

mx 0,75 0,64 0,55 0,14 0,43 0,25 0,19 0,38 0,46 0,62 0,23 

GĐ ss su tl tail uf vt tmh tmw fl hl svl 

25 5,02 4,78 13,83 9,21 0,77 8,56 1,01 0,78 - - 5,81 

28 5,32 5,60 17,39 11,90 0,89 10,53 1,34 1,23 - 0,34 6,42 

29 4,40 5,69 15,55 10,05 0,74 9,32 1,22 1,04 - 0,43 5,96 

30 4,36 5,90 14,67 9,06 1,61 8,45 1,24 0,95 - 0,50 6,08 

31 4,39 5,66 16,79 11,67 1,05 10,50 1,24 0,94 - 0,86 6,20 

33 4,93 5,35 16,17 10,11 0,43 10,21 1,55 1,09 - 1,16 6,01 

38 7,07 6,01 19,71 14,05 1,13 11,34 1,32 1,08 - 4,64 7,49 
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39 5,48 6,28 17,41 10,92 0,92 10,51 1,50 1,18 - 4,78 7,04 

41 6,22 7,25 20,57 13,55 1,06 11,82 1,66 1,09 - 7,08 7,95 

42 - 6,85 17,75 10,59 - 9,25 1,78 1,09 - 9,21 7,87 

43 - 6,55 15,29 8,78 - 7,02 1,31 0,93 2,88 9,22 7,43 

TB 5,02 5,98 16,63 10,78 0,99 9,73 1,35 1,06 2,88 3,12 6,57 

mx 0,88 0,78 2,13 1,72 0,43 1,43 0,24 0,28  3,34 0,93 

 

3.2. Đặc điểm hình thái nòng nọc của Nhái bầu hây môn  

Tên khoa học: Microhyla heymonsi Vogt, 1911 

Mẫu vật: 7 mẫu, ở các giai đoạn 35, 36, 37, 42. 

Địa điểm thu mẫu: Hồ Lệ Xuân (khách sạn Phong Lan), đầu nguồn thác Đỗ Quyên.  

Đặc điểm chẩn loại: 

Đĩa miệng dạng phễu hình tròn, hướng lên phía trên. Thân dạng hình trụ, nhìn từ trên có 
hình bầu dục, cơ thể không màu. Mắt lớn, lỗ mũi ở phía trên nằm giữa mắt và mút 
mõm; lỗ thở ở bụng, nằm gần hậu môn. Cơ và vây đuôi trung bình, mút đuôi nhọn. 

 

Hình 2. Hình vẽ đĩa miệng nòng nọc của Nhái bầu hây môn Microhyla heymonsi 

(vẽ trên mẫu ở giai đoạn 36) 

Mô tả: 

Thân dạng hình trụ, nhìn từ trên có hình bầu dục nhỏ dần về phía sau. Chiều rộng thân 
bằng 1,02 lần chiều cao thân (bw/bh: 0,96 - 1,09) và bằng 0,5 lần chiều dài thân (bw/bl: 
0,46 - 0,53). Miệng tròn gắn với đĩa miệng. Mắt lớn, đường kính mắt bằng 0,17 lần 
chiều dài thân (ed/bl: 0,13 - 0,21). Lỗ mũi ở phía trên, nằm giữa khoảng cách của mắt 
và mút mõm. Lỗ thở ở bụng, nằm gần hậu môn hơn mút mõm, khoảng cách từ mút 
mõm đến lỗ thở bằng 0,68 lần khoảng cách từ mút mõm đến lỗ mở của ống hậu môn 
(ss/svl: 0,61 - 0,74).  
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Cơ và vây đuôi trung bình, chiều dài đuôi bằng 1,74 lần chiều dài thân (tail/bl: 1,41 - 
1,95); chiều cao cơ đuôi bằng 0,51 lần chiều cao thân và bằng 0,55 lần chiều cao đuôi. 
Nếp trên vây đuôi thấp hơn nếp dưới vây đuôi (uf/lf: 0,48 - 0,74). Mút đuôi nhọn. 

Đĩa miệng: Đĩa miệng dạng phễu hình tròn, hướng lên phía trên; đường kính đĩa miệng 
bằng khoảng 2/3 chiều rộng thân. Khi ăn cả miệng và đĩa miệng mở rộng hình tròn.  

Màu sắc:  

Khi sống đầu và thân trong suốt, nhìn rõ các cơ quan bên trong. Trong dung dịch bảo 
quản đầu và thân chuyển sang màu trắng đục.  

Các chỉ tiêu hình thái nòng nọc của Microhyla heymonsi được trình bày ở bảng 2.  

Bảng 2. Các chỉ tiêu hình thái nòng nọc của Microhyla heymonsi (n = 7) 

GĐ bl bh bw ed ht lf nn np odw pp rn 

35 6,73 3,30 3,60 0,90 3,25 1,33 1,16 1,75 1,84 3,12 1,00 

36 6,17 3,24 3,18 1,29 3,34 1,25 1,07 1,58 1,99 3,06 1,02 

37 6,31 2,95 3,10 1,19 2,79 0,92 1,12 1,69 1,41 2,52 1,02 

42 6,64 3,15 3,03 0,95 2,51 1,10 0,93 1,94 1,39 3,03 0,98 

TB 6,58 3,22 3,39 1,00 3,09 1,23 1,11 1,74 1,74 3,01 1,00 

mx 0,33 0,31 0,35 0,18 0,39 0,18 0,10 0,17 0,30 0,28 0,04 

GĐ ss su tl tail uf vt tmh tmw fl hl svl 

35 4,42 6,72 19,24 12,00 0,99 12,64 1,63 1,37 - 4,46 6,49 

36 4,32 6,58 18,34 11,33 0,78 11,52 1,82 1,51 - 3,89 7,06 

37 4,55 5,8 19,09 12,29 0,44 11,97 1,41 1,1 - 7,74 6,12 

42 - 6,92 16,4 9,33 0,59 9,30 1,63 1,08 3,63 9,16 6,52 

TB 4,42 6,60 18,59 11,49 0,82 11,78 1,63 1,31 3,63 5,52 6,52 

mx 0,32 0,42 1,16 1,37 0,24 1,67 0,21 0,21 - 2,13 0,51 

4. KẾT LUẬN 

Nòng nọc loài Nhái bầu bút lơ Microhyla butleri có đặc điểm đặc trưng: không có phần 
đĩa miệng, miệng bé, khép kín; cơ thể trong suốt với hoa văn sẫm ở trên lưng, mút đuôi 
có dạng sợi ở cuối. Nòng nọc loài Nhái bầu hây môn Microhyla heymonsi có đĩa miệng 
dạng phễu hình tròn, hướng lên phía trên; cơ và vây đuôi trung bình, mút đuôi nhọn.  

Nghiên cứu nòng nọc ở VQG Bạch Mã đã bổ sung mở rộng vùng phân bố của loài 
Microhyla butleri cho vùng nghiên cứu.  

------------------------------------------------------ 

Ghi chú: Xem ảnh minh hoạ ở phần Phụ lục. 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERS OF TADPOLES OF TWO SPECIES 

IN GENUS MICROHYLA TSCHUDI, 1838 (MICROHYLIDAE: ANURA)  

IN BACH MA NATIONAL PARK 

Le Thi Quy et al. 

SUMMARY 

This paper description morphological characters of tadpoles of two species Microhyla 
butleri and M. heymonsi in Bach Ma national park. Resutls of study is supplement data 
on the distribution of Microhyla butleri to cheklist of amphibians in Bach Ma national 
park. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 18/10/2012; sửa xong ngày 15/11/2012. 

Người nhận xét: PGS. TS. Đinh Thị Phương Anh. 
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ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI QUA CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN  
NÒNG NỌC LOÀI ẾCH CÂY TRUNG BỘ  Rhacophorus annamensis  

Smith, 1924 Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ 

LÊ THỊ QUÝ, HOÀNG NGỌC THẢO 

NGUYỄN THỊ HÀ GIANG, HOÀNG XUÂN QUANG 

Trường đại học Vinh  

ĐẶNG TẤT THẾ 

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 

1. MỞ ĐẦU 

Vườn Quốc gia (VQG) Bạch Mã nằm trên địa phận hai huyện Phú Lộc và Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên - Huế, có toạ độ địa lý 16005' - 16016' vĩ độ Bắc và 107043' - 107053' 
kinh độ Đông. Đã có nhiều nghiên cứu ghi nhận loài Rhacophorus annamensis Smith, 
1924 phân bố ở VQG Bạch Mã của Ngô Đắc Chứng (1995), Hoàng Xuân Quang, Ngô 
Đắc Chứng (1999); Lê Vũ Khôi và cs. (2004), Hoàng Xuân Quang và cs. (2007, 2012), 
tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào về nòng nọc của loài này ở VQG Bạch Mã. Loài R. 
annamensis không chỉ là loài đặc hữu ở khu vực Đông dương mà còn là loài ếch nhái 
đang bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu (bậc VU - sẽ nguy cấp trong Danh lục Đỏ IUCN 
2012). Bên cạnh đó, do có hình dáng và màu sắc đẹp nên loài Ếch cây trung bộ là loài 
sinh vật cảnh rất được ưa chuộng. Do vậy, nghiên cứu về các đặc điểm sinh học và sinh 
thái của loài ếch cây này sẽ góp phần quan trọng trong bảo tồn và phát triển quần thể 
của loài này trong tự nhiên cũng như trong nhân nuôi sinh sản. 

Năm 2007, Hendrix R. và cs. đã mô tả đặc điểm hình thái nòng nọc của loài Ếch cây 
trung bộ R. annamensis trên các mẫu vật thu được ở VQG Phong Nha Kẻ Bàng, tuy 
nhiên, công trình này mới chỉ tập trung mô tả nòng nọc ở giai đoạn 41. Nghiên cứu của 
chúng tôi cung cấp và bổ sung dẫn liệu về đặc điểm hình thái ở các giai đoạn phát triển 
nòng nọc của loài R. annamensis thu được ở Vườn Quốc gia Bạch Mã và theo dõi nòng 
nọc nuôi trong phòng thí nghiệm.  

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mẫu vật: phân tích 149 mẫu thu năm 2009, 2010, 2012 ở các giai đoạn từ 25 đến 43. 
Địa điểm thu mẫu ở khu vực khe Dớn, suối Trĩ Sao của Vườn Quốc gia Bạch Mã, được 
bảo quản trong dung dịch hỗn hợp gồm formol 10% và cồn 700 với tỉ lệ 50: 50 tại 
Phòng thí nghiệm Động vật, Khoa Sinh học, Trường đại học Vinh. Tên phổ thông, tên 
khoa học của loài theo Nguyen et al. (2009). 

Định loại nòng nọc theo tài liệu của Bourret (1942). Tiến hành nuôi nòng nọc trong 
phòng thí nghiệm để theo dõi quá trình phát triển của chúng từ giai đoạn ấu trùng (25) 
đến khi hoàn thiện biến thái. Trong phòng thí nghiệm: nòng nọc được nuôi ở điều kiện 
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môi trường bình thường, trong bể kính, kích thước 40x80 cm, cao 40 cm, được chia 
thành các ngăn để tách các giai đoạn khác nhau tiện cho việc theo dõi (giai đoạn chi sau, 
giai đoạn chi trước...). Trong bể có dụng cụ sục khí để tăng cường ôxi cho nước. Khi 
chuyển lên cạn, nòng nọc được nuôi trong bể kính có trồng cây để quan sát.  

Phân tích đặc điểm hình thái nòng nọc theo Grosjean (2001); xác định các giai đoạn 
phát triển của nòng nọc theo Gosner (1960).  

Đo các chỉ tiêu hình thái bằng thước kẹp với độ chính xác đến 0,01 mm dưới kính lúp 
soi nổi (hình 1): bl: Dài thân (đo chiều dài từ mút mõm đến gốc đuôi); bh: Cao thân (đo 
ở vị trí cao nhất của thân); bw: Rộng thân (đo ở vị trí rộng nhất của thân); ed: Dài mắt 
(đo chiều dài lớn nhất của mắt); ht: Cao đuôi (đo ở vị trí cao nhất của đuôi); lf: Chiều 
cao lớn nhất nếp dưới vây đuôi (đo ở vị trí cao nhất nếp dưới vây đuôi từ mép dưới của 
cơ vây đuôi); nn: Khoảng cách 2 mũi (đo khoảng cách giữa hai lỗ mũi); np: Khoảng 
cách mắt - mũi (đo khoảng cách từ mũi đến giữa mắt); odw: Rộng miệng (đo chiều 
rộng lớn nhất của đĩa miệng, kể cả viền miệng); pp: Khoảng cách giữa hai mắt (đo 
khoảng cách giữa hai bờ của mắt); rn: Khoảng cách từ mũi đến mõm (đo khoảng cách 
từ mút mõm đến mũi); ss: Khoảng cách từ lỗ thở đến mõm (đo khoảng cách từ mút mõm 
đến mép trong lỗ thở); su: Khoảng cách mút mõm - nếp trên vây đuôi (đo khoảng cách 
từ mút mõm đến khởi điểm nếp trên vây đuôi); tl: Chiều dài từ mút mõm - đuôi (đo 
chiều dài từ mút mõm đến mút đuôi); tail: Chiều dài đuôi (đo chiều dài từ gốc vây lưng 
đến mút đuôi); uf: Chiều cao lớn nhất nếp trên vây đuôi (đo ở vị trí cao nhất nếp trên 
vây đuôi kể từ mép trên của cơ vây đuôi); vt: Chiều dài bụng - mút đuôi (đo chiều dài từ 
lỗ hậu môn đến mút đuôi); tmh: Chiều cao cơ đuôi (đo ở vị trí cao nhất của cơ đuôi); 
tmw: Dày đuôi (đo ở vị trí rộng nhất tại gốc đuôi); fl: Dài chi trước (đo chiều dài từ gốc 
chi trước đến mút ngón tay dài nhất); hl: Dài chi sau (đo chiều dài từ gốc đùi đến mút 
ngón chân dài nhất). LTRF: Công thức răng. 

 

Hình 1. Phương pháp đo chỉ tiêu hình thái của nòng nọc (theo Grosjean , 2001) 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm hình thái nòng nọc  

Đặc điểm chẩn loại (ở giai đoạn 25 - 40): 

Cơ thể dẹp; đĩa miệng cỡ trung bình, ở vị trí phía trước mặt bụng; có gai thịt viền hai 
bên, phía dưới đĩa miệng và 2 hàng gai thịt viền dưới môi dưới; bao hàm mảnh, không 
phát triển; LTRF: II(5+5)/III; mõm hơi nhọn; mắt trung bình; lỗ mũi ở mặt bên, gần mắt 
hơn mút mõm một chút; lỗ thở đơn, bên trái; đuôi dài, mút đuôi nhọn, cơ đuôi dày, 
khỏe, vây đuôi thấp; thân màu đen hoặc nâu sẫm. 

Mô tả (nòng nọc ở giai đoạn 25 - 40):  

Nòng nọc nhìn từ trên có hình bầu dục. Cơ thể dẹp, dài gần gấp 2 lần rộng (bl/bw: 
1,69); chiều rộng thân bằng 1,24 lần chiều cao thân (bw/bh: 1,13 - 1,31) và bằng 0,57 
lần chiều dài thân (bw/bl: 0,57 - 0,63). Mõm hơi nhọn, mắt trung bình, đường kính mắt 
bằng 0,15 lần chiều dài thân (ed/bl: 0,13 - 0,18). Lỗ mũi ở mặt bên, có thể nhìn rõ từ 
trên, nằm ở gần mõm hơn mắt một chút (rn/np: 0,72); khoảng cách giữa hai mũi bằng 
0,45 lần khoảng cách giữa hai mắt (nn/pp: 0,40 - 0,52). Lỗ thở ở bên trái, hướng về phía 
sau và lên trên; vị trí lỗ thở nằm gần lỗ mở của ống hậu môn hơn mút mõm một chút; 
khoảng cách từ mút mõm đến lỗ thở bằng 0,62 lần chiều dài thân (ss/bl: 0,56 - 0,66) và 
bằng 0,58 lần chiều dài từ mút mõm đến lỗ mở của ống hậu môn (ss/svl: 0,54 - 0,63).  

Đuôi dài, bằng 1,84 lần chiều dài thân (tail/bl: 1,65 - 1,99), mút đuôi nhọn. Cơ đuôi dày, 
chiều cao nhất bằng 0,65 lần chiều cao nhất của thân (tmh/bh: 0,59 - 0,74) và bằng 0,55 
lần chiều cao đuôi (tmh/ht: 0,49 - 0,66). Vây đuôi thấp, nếp vây trên cao hơn nếp vây 
dưới (uf/lf: 1,05 - 1,38), chiều cao nếp vây trên và dưới bằng 0,33 và 0,27 lần chiều cao 
đuôi (uf/ht: 0,29 - 0,37 và lf/ht: 0,25 - 0,30). Gốc của nếp vây trên nằm sau gốc đuôi 
một chút, khoảng cách từ mút mõm đến nếp vây trên bằng 0,93 lần chiều dài thân 
(su/bl: 0,86 - 0,97). Chiều cao đuôi lớn nhất bằng 1,18 lần chiều cao thân (ht/bh: 1,01 - 
1,31). Tỉ lệ hình thái các phần cơ thể nòng nọc Rh. annamensis được tổng hợp ở Bảng 1.  

Đĩa miệng có kích cỡ trung bình, ở vị trí phía trước mặt bụng (Hình 1). Chiều rộng đĩa 
miệng bằng 0,53 lần chiều rộng thân (odw/bw: 0,46 - 0,58) và bằng 0,32 lần chiều dài 
thân (odw/bl: 0,29 - 0,35). Ở hai bên của môi trên có 1 hàng gai thịt, mép bên giữa môi 
trên và môi dưới gai thịt nhỏ; có 2 hàng gai thịt viền quanh môi dưới . Bao hàm mảnh, 
không phát triển. Bao hàm trên cong và nông, mảnh hơn bao hàm dưới; bao hàm dưới 
hình chữ V ngược, rõ ràng.  

Công thức răng LTRF: II(5+5)/III. Môi trên có 7 hàng răng sừng, 2 hàng phía trên 
nguyên, chiều dài hàng răng sừng đầu tiên bằng khoảng trống gai thịt ở môi trên; hàng 
răng sừng chia đầu tiên ở phía trên bao hàm trên, 4 hàng tiếp theo phân cách bởi bao 
hàm, hàng trong cùng ngắn nhất. Môi dưới có 3 hàng răng sừng nguyên, chiều rộng 
tương đương nhau.  
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Hình 1. Đĩa miệng nòng nọc của Ếch cây trung bộ Rhacophorus annamensis 

Màu sắc: Thân màu đen hoặc nâu sẫm, vây đuôi dưới nhạt màu hơn phía trên. Mẫu 
ngâm trong dung dịch bảo quản: đầu và thân chuyển sang màu nâu sẫm, cơ và vây đuôi 
màu nâu nhạt, phần bụng nhạt màu.  

Bảng 1. Tỉ lệ hình thái nòng nọc Rhacophorus annamensis ở giai đoạn 25 - 40 

Tỉ lệ X ± mx min max Tỉ lệ X ± mx min max 

bl/bh 2,09 ± 0,07 1,94 2,24  uf/lf 1,20 ± 0,07 1,05 1,38 

bl/bw 1,69 ± 0,05 1,59 1,76  ed/bl 0,15 ± 0,01 0,13 0,18 

bl/tail 0,55 ± 0,03 0,50 0,60  pp/nn 2,22 ± 0,20 1,92 2,50 

bl/hl 11,05± 11,22 1,88 45,48  nn/pp 0,45 ± 0,04 0,40 0,52 

tail/bl 1,84 ± 0,09 1,65 1,99  rn/np 0,72 ± 0,10 0,63 1,01 

tail/ht 3,28 ± 0,32 2,61 3,79  ss/bl 0,62 ± 0,02 0,56 0,66 

bw/bh 1,24 ± 0,05 1,13 1,31  ss/svl 0,58 ± 0,02 0,54 0,63 

ht/bh 1,18 ± 0,10 1,01 1,31  su/bl 0,93 ± 0,03 0,86 0,97 

tmh/bh 0,65 ± 0,04 0,59 0,74  odw/bl 0,32 ± 0,02 0,29 0,35 

tmh/ht 0,55 ± 0,05 0,49 0,66  odw/bw 0,53 ± 0,03 0,46 0,58 

uf/ht 0,33 ± 0,02 0,29 0,37  bw/bl 0,59 ± 0,02 0,57 0,63 

lf/ht 0,27 ± 0,02 0,25 0,30  bw/bh 1,24 ± 0,05 1,13 1,31 

Ghi chú: X là giá trị trung bình của tỉ lệ ở các giai đoạn (25 - 40); mx là độ lệch chuẩn; 
min, max là giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của tỉ lệ. 

3.2. Quá trình biến thái qua các giai đoạn phát triển của nòng nọc  

Đặc điểm phát triển nòng nọc các giai đoạn từ 25 đến 43 được quan sát trên các cá thể 
thu từ tự nhiên, các giai đoạn 44, 45, 46 được quan sát trên các cá thể nuôi. Các số đo 
chỉ tiêu hình thái được thống kê ở Bảng 2.  

Từ giai đoạn 25 đến 40: hình dạng cơ thể tương đối ổn định, phần miệng không thay 
đổi, chỉ khác nhau bởi sự xuất hiện và phát triển của chi sau.  

Giai đoạn 25: chưa xuất hiện mầm chi sau, đặc điểm hình thái giống như các giai đoạn 
26 - 30.  
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Bảng 2. Sự thay đổi kích thước (mm) qua các giai đoạn phát triển nòng nọc 
Rhacophorus annamensis  

(ký hiệu viết tắt các chỉ tiêu hình thái xem phần phương pháp) 

GĐ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
số mẫu 14 11 12 7 8 3 10 3 2 20 

bl 7,84 10,92 11,05 11,14 11,0 12,75 11,94 12,71 11,38 12,48 
bh 3,75 5,29 5,18 5,50 5,23 6,59 5,76 5,67 5,30 6,04 

bw 4,72 6,71 6,49 7,01 6,30 7,45 7,22 7,44 6,51 7,29 
ed 1,19 1,58 1,55 1,60 1,54 2,35 1,67 1,94 1,51 1,77 

ht 4,72 6,74 6,50 6,65 6,13 7,74 6,75 7,38 5,63 6,65 
lf 1,44 2,05 1,88 1,85 1,73 1,98 1,94 2,02 1,41 1,80 

nn 1,36 1,68 1,82 2,00 1,91 2,35 2,10 2,32 1,86 2,08 
np 1,33 1,92 2,10 2,07 1,92 2,34 2,09 2,33 1,92 2,25 

odw 2,75 3,67 3,76 3,50 3,65 3,72 3,94 4,12 3,53 3,96 
pp 2,61 3,83 4,07 4,16 3,85 4,51 4,50 4,97 3,78 4,58 

rn 1,18 1,51 1,44 1,54 1,34 2,38 1,38 1,81 1,25 1,48 
ss 5,20 6,88 7,05 6,90 7,13 7,16 7,48 8,13 6,98 7,72 

su 7,36 10,21 10,42 10,28 10,23 11,01 11,08 12,32 10,90 11,29 
tl 22,85 30,02 30,90 30,69 30,81 32,37 32,88 37,74 30,45 34,26 
tail 15,61 20,06 20,18 20,20 20,15 21,62 22,09 24,91 19,96 22,85 

uf 1,71 2,51 2,32 2,15 2,16 2,36 2,23 2,41 1,62 2,03 
vt 14,38 18,53 18,76 18,68 18,88 19,53 19,74 24,08 18,14 20,74 

tmh 2,53 3,29 3,43 3,24 3,37 4,09 3,74 4,21 3,28 3,94 
tmw 1,70 2,42 2,55 2,72 2,62 2,49 3,00 3,32 2,54 2,88 

fl - - - - - - - - - - 
hl - 0,24 0,48 0,61 0,82 1,14 1,20 1,70 1,43 1,83 

svl 8,25 11,49 11,84 11,90 11,98 13,35 13,16 13,76 12,23 13,36 
 

GĐ 35 36 37 38 39 40 41 42 43  
số mẫu 13 14 6 2 5 2 15 1 1  
bl 12,25 12,75 13,76 15 15,32 13,10 13,36 14,27 11,33  

bh 5,91 6,19 6,25 7,29 7,54 6,05 10,10 5,91 4,61  
bw 6,96 7,43 8,09 9,42 9,38 7,59 8,24 8,63 5,63  

ed 1,69 1,78 2,01 2,26 2,22 2,06 2,37 2,47 2,13  
ht 5,98 6,39 7,89 9,52 9,39 6,44 7,45 6,68 3,28  

lf 1,59 1,69 2,12 2,85 2,37 1,61 2,04 1,83  -  
nn 1,94 1,89 2,15 2,39 2,33 2,02 2,06 1,90 1,98  

np 2,14 2,24 2,55 2,53 2,68 2,48 2,48 2,29 2,08  
odw 3,83 3,97 4,31 4,37 4,54 3,87 4,18 3,09 2,77  
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pp 4,37 4,52 5,27 5,89 5,79 5,05 5,16 5,74 4,25  
rn 1,40 1,53 1,67 1,67 1,68 1,61 1,59 1,60 1,46  

ss 7,65 7,79 8,72 9,38 9,61 8,02 8,45  - -   
su 11,13 11,76 12,83 14,11 14,22 12,64 12,68 13,54 13,65  

tl 33,26 34,31 39,88 38,97 44,10 37,57 37,56 37,32 24,72  
tail 22,32 22,71 27,05 24,81 29,67 24,41 24,71 24,36 14,35  

uf 1,96 2,09 2,67 2,98 2,79 2,22 2,54 2,55  -  
vt 20,34 20,64 24,91 22,70 27,06 23,49 23,71 23,53 10,69  

tmh 3,95 3,87 4,08 5,05 4,65 3,83 4,29 3,71 2,95  
tmw 2,87 2,88 3,32 3,81 3,78 2,85 3,37 2,92 3,06  

fl - - - - - - - 7,55 6,51  
hl 2,28 2,49 3,67 4,91 5,07 6,95 7,69 19,90 16,07  

svl 12,99 13,57 14,77 16,40 16,46 14,05 13,10 14,60 13,74  

Giai đoạn 26 - 30: xuất hiện mầm chi sau, mầm chi kéo dài, thuôn dần về sau; chiều dài 
mầm chi đạt từ 0,24 đến 1,14 mm (GĐ 26: 0,24 mm; GĐ 27: 0,48 mm; GĐ 28: 0,61 
mm; GĐ 29: 0,82 mm; GĐ 30: 1,14 mm).  

Giai đoạn 31: mầm chi dài, đạt 1,20 mm (0,92 - 1,29 mm). Xuất hiện củ chi có hình 
dạng giống như mái chèo.  

Giai đoạn 32 - 35: có sự phát triển về chiều dài chi và sự phân biệt các ngón chi. Giai 
đoạn 32 có sự phân biệt giữa ngón 4 và 5, chiều dài chi trung bình đạt 1,7 mm (1,59 - 
1,71 mm). Giai đoạn 33 giữa ngón 3 và 4 phân biệt nhau, chiều dài chi trung bình đạt 
1,43 mm (1,37 - 1,49 mm). Giai đoạn 34 có sự phân biệt giữa ngón 2 và 3, chiều dài chi 
trung  bình đạt 1,83 mm (1,43 - 2,29 mm). Sự phân biệt giữa ngón 1 và ngón 2 xuất hiện 
ở giai đoạn 35, chiều dài chi trung bình đạt 2,28 mm (1,95 - 2,59 mm).  

Giai đoạn 36 và 37: các ngón của chi có sự tách biệt rõ ràng. Ở giai đoạn 36, ngón 3, 
ngón 4 và ngón 5 tách biệt nhau, ngón 1 và ngón 2 chưa tách biệt, chiều dài chi trung 
bình đạt 2,39 mm (1,90 - 2,96 mm). Giai đoạn 37 tất cả các ngón tách biệt nhau rõ ràng, 
chiều dài chi trung bình đạt 3,67 mm (2,96 - 4,91), đã xuất hiện màng bơi giữa các ngón 
chân, thấy rõ các đĩa ngón chân.  

Giai đoạn 38 các ngón chân thấy rõ ràng, tuy nhiên mặt dưới chưa phân hóa thành các 
đốt ngón, giai đoạn này đã xuất hiện củ bàn trong, chiều dài chi trung bình đạt 4,91 mm 
(4.49 - 5,33 mm), chiều dài bàn chân trung bình đạt 1,76 mm (1,65 - 1,87 mm), màng 
ngón chân rõ và gần như hoàn toàn.  

Giai đoạn 39 có sự phân biệt các khớp dưới ngón, chiều dài chi trung bình đạt 5,07 mm 
(4,55 - 5,95 mm), chiều dài bàn chân trung bình đạt 1,83 mm (1,78 - 2,13 mm).  

Giai đoạn 40 xuất hiện các củ khớp dưới ngón, chiều dài chi trung bình đạt 6,95 mm 
(6,82 - 7,08 mm), chiều dài bàn chân trung bình đạt 2,29 mm (2,20 - 2,38 mm), không 
có củ bàn ngoài. Lỗ huyệt có hình ống, ngắn, nằm bên phải của gốc vây đuôi. 
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- Sự khác biệt hình thái thể hiện rõ từ giai đoạn 41 trở về sau. 

Giai đoạn 41: ở vị trí chi trước phần thân phình ra, da trong, nhìn rõ được chi trước ở 
phía trong, lỗ huyệt biến mất. Miệng ở giai đoạn này vẫn chưa biến đổi nhiều, tuy sắp 
bắt đầu chuyển sang sống trên cạn nhưng gai thịt và răng hàm chưa tiêu biến. Đuôi và 
vây đuôi bắt đầu tiêu giảm, trên lưng và chi có vạch đen.  

Giai đoạn 42: chi trước hoàn thiện và xuất hiện ra bên ngoài, miệng trước mũi, gai thịt 
và răng hàm tiêu biến, các củ bàn tay rõ, đuôi và vây đuôi tiêu giảm, lưỡi đã xuất hiện 
nhưng chưa nhìn rõ. Màu sắc cơ thể nhạt hơn, trên lưng xuất hiện các đốm đen chưa rõ 
ràng. 

Giai đoạn 43: miệng nằm ở vị trí giữa mũi và mắt, lưỡi phát triển đầy đủ, rõ ràng, đuôi 
và vây tiêu giảm. Các đốm đen trên thân rõ dần, màu sắc thân nhạt dần. 

Giai đoạn 44: miệng nằm ở vị trí phía dưới của mắt, vây đuôi tiêu giảm mạnh.  

Giai đoạn 45: miệng đã mở rộng, kéo dài ra phía sau mắt, đuôi cụt chỉ còn lại một phần 
nhỏ ở phía sau.  

Giai đoạn 46: đuôi mất hẳn, hoàn thiện quá trình biến thái.  

Về màu sắc, nòng nọc trong điều kiện nuôi ở các giai đoạn từ 25 - 40 có thân màu đen 
hoặc nâu sẫm, vây dưới đuôi nhạt màu hơn phía trên. Trong các giai đoạn phát triển tiếp 
theo, màu sắc nòng nọc nhạt đi, chuyển dần sang màu nâu nhạt. Từ giai đoạn mầm chi 
trước cho đến khi chi trước xuất hiện, màu sắc trở nên nhạt hơn và xuất hiện các vết đen 
trên đầu, thân, chi sau xuất hiện các vạch ngang. Khi nòng nọc lên môi trường cạn (giai 
đoạn 42, 43), các đốm đen rõ dần, đến giai đoạn 44, 45, các đốm rõ nét, sẫm màu và 
đuôi nòng nọc cụt dần, cơ thể chuyển sang màu vàng nhạt và đến cuối giai đoạn thì 
chuyển dần sang màu trắng. Đến giai đoạn 46, thân có màu trắng, các đốm đen trên thân 
đậm, rõ nét.  

Trong quá trình xuất hiện chi trước, chúng tôi quan sát thấy có những cá thể chi bên trái 
xuất hiện trước, nhưng cũng có những cá thể chi bên phải xuất hiện trước (xem ảnh 
minh họa ở phần phụ lục).  

---------------------------------------------------- 

Ghi chú: Xem ảnh minh hoạ ở phần phụ lục. 
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DESCRIPTION OF TADPOLES MORPHOLOGY OF Rhacophorus annamensis  

Smith, 1924 FROM BACH MA NATIONAL PARK 

Le Thi Quy et al. 

SUMMARY 

Description of tadpole morphology of Rhacophorus annamensis is based on 132 tadpole 
specimens in the stages 25 - 40 that were collected from Bach Ma National Park in Thua 
Thien - Hue Province between 2009 and 2012. Tadpoles of R. annamensis are 
characterized by a combination of the following characters: oral disc laterally and 
ventrally emarginated; jaw sheathed in black, and slightly serrated. keratodont row 
formula: II(5+5)/III. In addition, we present metamorphosis of tadpoles of R. 
annamensis in development stages from 25 to 46. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 10/10/2012; sửa xong ngày 02/11/2012.  

Người nhận xét: TS. Nguyễn Quảng Trường. 
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DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ VÀ BÒ 
SÁT Ở VÙNG SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI 

LÊ THỊ THANH 

Trường Đại học Đồng Tháp 

ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH 

Trường Đại học Đà Nẵng 

1. MỞ ĐẦU 

Sơn Tây thuộc huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, phía Bắc giáp huyện 
Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam; phía Tây giáp huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum; phía Đông giáp huyện Sơn Hà. Dân số 15499 người chủ yếu dân 
tộc Cà Dong, Hrê, Kinh, mật độ dân số trung bình 40,7 người/km2. Vùng rừng núi 
chiếm 4/5 diện tích toàn huyện, trong đó rừng nguyên sinh chiếm diện tích khá lớn 
thuộc địa bàn xã Sơn Lập. Hệ thống sông, suối khá dày đặc có hướng chảy từ Tây sang 
Đông, theo hướng Bắc Nam. Địa hình phân hóa phức tạp do bị chia cắt bởi nhiều sông, 
khe, suối. Độ cao của vùng từ 400m đến 1700m so với mặt nước biển. Khí hậu nhiệt đới 
gió mùa, mùa mưa từ tháng 8 năm trước đến tháng 2 năm sau, mùa khô từ tháng 3 đến 
tháng 7, lượng mưa trung bình năm 2700 mm. Độ ẩm trung bình năm 89% (theo niên 
giám thống kê của tỉnh Quảng Ngãi năm 2005). Chúng tôi tổng hợp kết quả nghiên cứu 
lập danh sách loài thuộc 2 lớp Lưỡng cư và Bò sát làm cơ sở đề xuất một số giải pháp 
bảo vệ nguồn tài nguyên này ở vùng Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Khảo sát thực địa kết hợp quan sát và thu mẫu vật được tiến hành từ 5/7-1/8/2012 ở 
thôn Tà Ngòm, Mang Rễ, Mang Trẫy thuộc xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây. Tọa độ thu 
mẫu từ 14o51’8’’-14o55’21’’ vĩ độ Bắc; 108o22’50’’-108o28’45’’ kinh độ Đông. Mẫu 
lưỡng cư được thu trực tiếp bằng tay; mẫu bò sát được thu bằng gậy, kẹp tự làm, thu 
mẫu vào ban ngày và đêm ở một số sinh cảnh trong vùng nghiên cứu. Mẫu vật được 
chụp ảnh ngay sau khi thu mẫu để đảm bảo chính xác trong định tên. Định hình mẫu 
bằng formalin 4-6% ở lưỡng cư; 7-10% ở bò sát hoặc cồn 900, gắn nhãn và bảo quản 
trong cồn 70o hoặc formalin 5% ở lưỡng cư; 10% ở bò sát. Mẫu vật được lưu giữ tại 
Khoa Sinh học, Trường đại học Đồng Tháp. 

Ngoài ra chúng tôi còn phỏng vấn 10 người, nội dung phỏng vấn gồm tên thường gọi 
của loài, độ thường gặp, nơi gặp, tình trạng con vật khi gặp, giá trị, tình hình khai thác, 
sử dụng, bảo tồn… Đối tượng phỏng vấn là người dân địa phương thường xuyên tiếp 
xúc với lưỡng cư và bò sát trong khu vực điều tra (thợ săn, kiểm lâm). Hình thức phỏng 
vấn bằng hỏi đáp trực tiếp kết hợp ảnh màu của loài đối với loài có kích cỡ lớn, dễ nhận 
biết, loài có giá trị kinh tế cao.  
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Định tên trên cơ sở phân tích mẫu vật kết hợp tham khảo tài liệu của tác giả: Bourret 
(1942); Đào Văn Tiến (1979); Orlov, et al. (2004; 2012); Ziegler, et al. (2004); Nguyễn 
Quảng Trường (2005, 2010, 2011); Ngô Văn Trí (2008); Nguyễn Văn Sáng & nnk 
(2009); Jodi R. L., et al. (2011)... Tên khoa học, tên Việt Nam của loài theo tài liệu của 
Nguyen Van Sang et al. (2009); Orlov N. L. (2012); Jodi R. L., et al. (2011).  

Xác định loài quý hiếm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP (NĐ32); Sách Đỏ Việt Nam 
(SĐVN) năm 2007; Danh lục Đỏ IUCN năm 2012. Xác định tọa độ địa lý bằng GPS kết 
hợp bản đồ địa hình của vùng nghiên cứu.   

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Sự đa dạng 

Thành phần loài: 

Bước đầu nghiên cứu chúng tôi ghi nhận 65 loài lưỡng cư và bò sát ở vùng Sơn Tây, 
gồm 29 loài lưỡng cư thuộc 2 bộ, 7 họ và 36 loài bò sát thuộc 2 bộ, 11 họ. Trong đó: 56 
loài có mẫu, 5 loài ghi nhận qua quan sát, 4 loài ghi nhận qua phỏng vấn; 2 loài chưa 
được định tên thuộc hai giống Odorrana và Cyrtodactylus; bổ sung mới 8 loài vào danh 
lục lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi (chiếm 12,31%), gồm: Odorrana tiannanenis, 
Sphenomorphus indicus, S. maculatus, Tropidophorus microlepis, Dinodon rosozonatum, 
Amphiesma boulengeri, Pareas hamptoni và Psammodynates pulverulentus. 

Bảng 1. Danh sách lưỡng cư, bò sát ở vùng Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam TL 
Mức độ bảo tồn 

NĐ32 SĐVN IUCN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Amphibia Lớp Lưỡng cư     

 Anura Bộ Không đuôi     

 1. Bufonidae Họ Cóc     

1 Duttaphrynus melanostictus 
(Schneider, 1799) 

Cóc nhà M     

2 Ingerophrynus galeatus (Günther, 
1864) 

Cóc rừng M   VU  

 2. Megophryidae Họ Cóc bùn     

3 Leptobrachium xanthospilum Lathrop, 
Murphy, Orlov & Ho, 1998 

Cóc mày đốm vàng M     

4 Ophryophryne gerti Ohler, 2003 Cóc núi got M     

5 O. hansi Ohler, 2003 Cóc núi han xơ M    

 3. Microhylidae Họ Nhái bầu     

6 Microhyla fissipes (Boulenger, 1884) Nhái bầu hoa M    
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7 M. heymonsi Vogt, 1911 Nhái bầu hây môn M    

 4. Dicroglossidae Họ Ếch nhái chính 
thức 

    

8 Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 
1829) 

Ngóe  M    

9 Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 
1834) 

Ếch đồng M    

10 Limnonectes kuhlii (Tschudi, 1838) Ếch nhẽo M    

11 L. poilani (Bourret, 1942) Ếch poi lan M    

12 Quasipaa verrucospinosa (Bourret, 
1937) 

Ếch gai sần M   NT 

13 Occidozyga martensii (Peters, 1867) Cóc nước mác ten      

 5. Ranidae Họ Ếch nhái      

14 Amolops spinapectoralis Inger, Orlov 
& Darevsky, 1999 

Ếch bám đá gai ngực M    

15 Hylarana attigua (Inger, Orlov & 
Darevsky, 1999) 

Ếch át ti gua M   VU 

16 H. milleti (Smith, 1921) Chàng mi le M    

17 H. nigrovittata (Blyth, 1856) Ếch suối M    

18 Odorrana tiannanenis Yang & Li, 
1980 * 

Ếch ti an nan M    

19 Odorrana sp. Ếch  M     

 6. Rhacophoridae Họ Ếch cây     

20 Aquixalus supercornutus (Orlov, Ho & 
Nguyen, 2004) 

Nhái cây sừng M     

21 Philautus banaensis (Bourret, 1939) Nhái cây ba na M    

22 Philautus abditus Inger, Orlov & 
Darevsky, 1999 

Nhái cây đốm ẩn M    

23 Polypedates leucomystax (Gravenhorst, 
1829) 

Ếch cây mép trắng M     

24 Rhacophorus annamensis Smith, 1942 Ếch cây trung bộ M   VU 

25 R. calcaneus Smith, 1924 Ếch cây cựa M    NT 

26 R. exechopygus Inger, Orlov & 
Darevsky, 1999 

Ếch cây nếp da mỏng M    VU 

27 R. rhodopus Liu & Hu, 1960 Ếch cây màng bơi đỏ M    

28 R. orlovi Ziegler & Köhler, 2001 Ếch cây ooc lốp M    

 Gymnophiona Bộ Không chân     
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 7. Ichthyophiidae Họ Ếch giun     

29 Ichthyophis bannanicus Yang, 1984 Ếch giun M  VU  

 Reptilia Lớp Bò sát     

  Squamata Bộ Có vảy     

 8. Agamidae Họ Nhông     

30 Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 Rồng đất  M  VU  

31 Acanthosaura nataliae Orlov, Nguyen 
& Nguyen, 2006 

Ô rô na ta li a M    

32 A. lepidogaster (Cuvier, 1829) Ô rô vảy M    

33 Calotes mystaceus Dumeril & 
Bibron,1837 

Nhông xám M    

34 C. versicolor (Daudin, 1802) Nhông xanh M     

 9. Gekkonidae Họ Tắc kè     

35 Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus 
Rösler, Vu, Nguyen, Ngo & Ziegler, 
2008 

Thạch sùng ngón giả 
bốn vạch 

M    

36 Cyrtodactylus sp. Thạch sùng ngón  M    

37 Gekko gecko (Linnaeus, 1758) Tắc kè QS  VU  

38 Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836 Thạch sùng đuôi sần M    

 10. Lacertidae Họ Thằn lằn chính 
thức 

    

39 Takydromus sexlineatus Daudin, 1802 Liu điu chỉ M    

 11. Scincidae Họ Thằn lằn bóng     

40 Eutropis longicaudata (Hallowell, 
1856) 

Thằn lằn bóng đuôi dài QS    

41 E. macularia (Blyth, 1853) Thằn lằn bóng đốm M    

42 E. multifasciata (Kuhl, 1820) Thằn lằn bóng hoa M    

43 Lipinia vittigera (Boulenger, 1894) Thằn lằn vạch M    

44 Sphenomorphus indicus (Gray, 1853) * Thằn lằn phê nô ấn độ M    

45 S. maculatus (Blyth, 1853) * Thằn lằn phê nô đốm M    

46 Tropidophorus microlepis Günther, 
1861 * 

Thằn lằn tai vẩy nhỏ M    

 12. Varanidae Họ Kỳ đà     

47 Varanus nebulosus (Gray, 1831) Kỳ đà vân PV IIB EN  

48 V. salvator (Laurenti, 1786) Kỳ đà hoa PV IIB EN  

 13. Colubridae Họ Rắn nước     
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49 Coelognathus radiatus (Boie, 1827) Rắn sọc dưa M IIB VU  

50 Opisthotropis daovantieni Orlov, 
Darevsky & Murphy, 1998 

Rắn trán đào văn tiến M    

51 Lycodon fasciatus (Anderson, 1879) Rắn khuyết đốm M    

52 Psammodynates pulverulentus (Boie, 
1827) * 

Rắn hổ đất nâu M    

53 Ptyas korros (Schlegel, 1837) Rắn ráo thường QS  EN  

54 Dinodon rosozonatum Hu & Zhao, 
1972 * 

Rắn lệch đầu hồng QS    

55 Xenochrophis flavipunctatus 
(Hallowell, 1861) 

Rắn nước đốm vàng  M    

56 Amphiesma boulengeri (Gressitt, 1937) 
* 

Rắn sãi bau len gơ M    

57 Pareas hamptoni (Boulenger, 1905) * Rắn hổ mây ham tơn M    

 14. Elapidae Họ Rắn hổ     

58 Bungarus candidus (Linnaeus, 1758) Rắn cạp nia nam M IIB   

59 B. fasciatus (Schneider, 1801) Rắn cạp nong M IIB EN  

60 Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) Rắn hổ mang chúa PV IB CR VU 

 15. Viperidae Họ Rắn lục     

61 Cryptelytrops albolabris (Gray, 1842) Rắn lục mép trắng M    

62 Viridovipera vogeli (David, Vidal & 
Pauwels, 2001) 

Rắn lục vôn gen M    

 Testudines  Bộ Rùa     

 16. Geoemydidae Họ Rùa đầm     

63 Cyclemys tcheponensis (Bourret, 1939) Rùa đất sê pôn PV    

 17. Testudinidae Họ Rùa núi     

64 Manouria impressa (Günther, 1882) Rùa núi viền PV  VU VU 

 18. Trionychidae Họ Ba ba     

65 Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) Ba ba trơn M   VU 

Ghi chú: Cột (2) * - loài bổ sung cho khu hệ lưỡng cư và bò sát vùng Quảng Ngãi. Cột (4) TL - 
tư liệu; M - vật mẫu; QS - quan sát; PV - phỏng vấn. Cột (5) IB - nghiêm cấm khai thác, sử 
dụng vì mục đích thương mại; IIB - hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Cột (6), 
(7) CR - rất nguy cấp; EN - nguy cấp; VU - sẽ nguy cấp; NT - gần bị đe dọa.  

Các bậc taxon: 

Lớp lưỡng cư: Về bộ, có 2 bộ (chiếm 50% tổng số bộ). Trong đó bộ Anura chiếm ưu 
thế, gồm 6 họ (33,33% tổng số họ); bộ Gymnophiona có 1 họ (5,56%). Về họ, 
Dicroglossidae và Rhacophoridae có số giống cao nhất, mỗi họ 5 giống. Kế tiếp, họ 
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Ranidae có 3 giống; Bufonidae và Megophryida, mỗi họ 2 giống; Microhylidae và 
Ichthyophiidae, mỗi họ chỉ có 1 giống. Về số loài ở các họ: họ Rhacophoridae có số loài 
cao nhất với 9 loài (chiếm 13,85%); tiếp đến là Dicroglossidae và Ranidae, mỗi họ 6 
loài; họ Megophryidae có 3 loài; Microhylidae và Bufonidae, mỗi họ chỉ có 2 loài; họ 
Ichthyophiidae có 1 loài. Về số loài trong giống: giống Rhacophorus chiếm ưu thế với 5 
loài. Như vậy, họ Rhacophoridae chiếm ưu thế về giống và loài.  

Lớp bò sát: Có 2 bộ, trong đó bộ Squamata có 8 họ (44,44%); bộ Testudines có 3 họ 
(16,67%). Về họ: chiếm ưu thế thuộc họ rắn nước có 9 giống, 9 loài.  

3.2. Loài quý, hiếm  

Trong 65 loài trên có 18 loài quý, hiếm (chiếm 27,69% tổng số loài), gồm 6 loài trong 
NĐ32/2006/NĐ-CP (1 loài thuộc nhóm IB, 5 loài thuộc nhóm IIB); 11 loài trong SĐVN 
(1 loài ở bậc CR, 4 loài bậc EN và 6 loài bậc VU); 8 loài trong IUCN (6 loài bậc VU, 2 
loài bậc NT) (bảng 1). Trong 18 loài quý hiếm có 5 loài được săn bắt khá mạnh theo nhu 
cầu thị trường, gồm: Rắn hổ mang chúa, Kỳ đà vân, Kỳ đà hoa, Rắn cạp nong, Rắn ráo 
trâu. Bên cạnh việc săn bắt mang tính thương mại đối với loài có giá trị kinh tế cao, người 
dân còn săn bắt thường xuyên nhiều loài lưỡng cư và bò sát khác để làm thực phẩm hàng 
ngày: Ếch nhẽo, Ếch poi lan, Ếch bám đá gai ngực, Ếch gai sần, Ếch suối, Rồng đất, Rắn 
ráo thường, Rắn sọc dưa.  

4. KẾT LUẬN 

Chúng tôi xác định được ở vùng Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi có 65 loài gồm 29 loài 
lưỡng cư thuộc 7 họ trong 2 bộ và 36 loài bò sát thuộc 11 họ trong 2 bộ. Trong đó, 2 
loài chưa được định tên thuộc hai giống: Odorrana và Cyrtodactylus; Bổ sung mới cho 
khu hệ lưỡng cư và bò sát vùng Quảng Ngãi 8 loài; Các họ lưỡng cư, bò sát có số giống, 
loài đa dạng nhất: Rhacophoridae có 4 giống, 9 loài; Colubridae có 9 giống, 9 loài. Theo 
danh sách đã xác định có 18 loài quý hiếm, gồm 6 loài trong NĐ32/2006; 11 loài trong 
SĐVN 2007; 8 loài trong Danh lục Đỏ IUCN 2012. 

 

Lời cảm ơn: Chúng tôi xin cảm ơn Hạt kiểm lâm huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ 
trợ khảo sát thực địa; TS. Nguyễn Quảng Trường, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ThS. Nguyễn Thiên Tạo, Bảo tàng Thiên nhiên 
Việt Nam; TS. Hoàng Thị Nghiệp, Trường đại học Đồng Tháp đã thẩm định một số mẫu 
vật nghiên cứu. 

------------------------------------------------------ 

Ghi chú: Xem ảnh minh họa ở phần phụ lục. 
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PRELIMINARY SURVEY ON AMPHIBIANS AND REPTILES COMPOSITION  

IN SON TAY REGION, QUANG NGAI PROVINCE 

 Le Thi Thanh, Dinh Thi Phuong Anh 

SUMMARY 

The preliminary investigation results in Sontay area were recorded list of 65 species 
including 29 amphibian species belonging 7 families, 2 order and 36 reptile species 
belonging 11 families, 2 orders. Among them, two species has not been identified in 2 
genera: Odorrana and Cyrtodactylus; 2 families had recorded the most diversified on 
genera and species: Rhacophoridae and Colubridae; 6 species listed in the 
Governmental Decree No.32/2006/NĐ-CP in 2006; 11 species noted in the Vietnam 
Red Data Book in 2007; 8 species listed in the IUCN Red List in 2012; 8 amphibian and 
reptile species added to the list of herpetofauna of Quangngai region.  

------------------------------------------------------------------- 

Nhận bài ngày 17/10/1012; sửa xong ngày 7/11/2012. 

Người nhận xét: GS. TS. Lê Vũ Khôi. 
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GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU HỌ ẾCH CÂY - RHACOPHORIDAE  

Ở VÙNG PHÍA TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI 

LÊ THỊ THANH 

Trường đại học Đồng Tháp 

NGUYỄN THÀNH LUÂN 

Chương trình Rùa Châu Á 

ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH 

Đại học Đà Nẵng 

1. MỞ ĐẦU 

Quảng Ngãi là tỉnh nằm ở ven biển thuộc vùng Trung Trung Bộ, Việt Nam, khí hậu 
Quảng Ngãi mang tính chất mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô, nhiệt độ trung bình năm 
dao động trong khoảng 23oC - 34 oC, lượng mưa trung bình 3492 mm/năm. Phía Tây 
của tỉnh bao gồm các huyện Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ 
có độ che phủ của rừng cao, trong đó huyện Trà Bồng độ che phủ khoảng 57%; huyện 
Ba tơ 63%; huyện Sơn Tây 80%. Điều kiện tự nhiên của vùng nghiên cứu đã tạo nên sự 
phong phú về sinh cảnh sống tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loài động vật hoang dã 
phân bố, phát triển đặc biệt là các loài ếch cây.  

Ở Việt Nam, theo Nguyen Van Sang, et al. (2009) họ ếch cây có 48 loài thuộc 9 giống. 
Ở Quảng Ngãi, năm 2010, Tran Thi Anh Dao et al. ghi nhận 5 loài ếch cây ở Mo Nit, thị 
xã Sơn Hà; năm 2011; Lê Thị Thanh và Lê Nguyên Ngật ghi nhận 3 loài ếch cây ở vùng 
rừng Cao Muôn. Bài viết này cung cấp dẫn liệu thành phần loài, đặc điểm phân bố và 
mối đe dọa đến các loài ếch cây ở vùng nghiên cứu làm cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn 
nguồn tài nguyên này. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thời gian nghiên cứu: Các đợt khảo sát thực địa được thực hiện từ 9/2010 đến 8/2012 
tại huyện Ba Tơ, Trà Bồng và Sơn Tây của tỉnh Quảng Ngãi. 

Phương pháp nghiên cứu: 

- Khảo sát thực địa: Theo phương pháp điều tra tuyến, điểm trong khu vực nghiên cứu. 
Các tuyến điều tra đều đi qua các sinh cảnh đặc trưng của vùng nghiên cứu. 

- Điều tra phỏng vấn: Đối tượng phỏng vấn là người dân địa phương, các cán bộ kiểm 
lâm ở các trạm trong vùng nghiên cứu. Nội dung phỏng vấn: tên địa phương của loài, 
nơi sống, hiện trạng sử dụng. Trong quá trình phỏng vấn, chúng tôi kết hợp thẩm định 
bằng bộ ảnh màu của loài. 

- Kế thừa tài liệu của các nghiên cứu đã thực hiện. 
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- Xác định các cấp độ bảo tồn của các loài quý hiếm theo Sách Đỏ Việt Nam (SĐVN, 
2007); Danh lục Đỏ IUCN, truy cập 10/10/2012 (IUCN). 

- Xác định tần số gặp: để đánh giá tần số gặp của loài, chúng tôi căn cứ vào tần suất gặp 
cũng như số lượng cá thể của các loài thu được mẫu. Tần suất gặp được chia 3 mức 
thường gặp (+++) khi có tần suất từ 51% - 100% tổng số điểm thu mẫu; ít gặp (++) khi có 
tần suất 25% - 50% tổng số điểm thu mẫu và hiếm gặp (+) khi tần suất nhỏ hơn 25% tổng 
số điểm thu mẫu.  

Mẫu vật được thu trực tiếp trên tuyến nghiên cứu (dọc theo các khe, suối; trảng cỏ, cây 
bụi ven đường mòn; khu vực có nước dưới tán rừng; bản làng) hoặc pha hóa chất, hướng 
dẫn người dân sống trong khu vực nghiên cứu về xử lý, bảo quản mẫu vật và nhờ họ thu 
mẫu giúp. Thời gian thu mẫu vật từ 18h đến 24h. Mẫu sống thu được tiến hành gây mê 
để chụp hình, sau đó định hình bằng cồn 900, bảo quản bằng cồn 700 hoặc fomarlin 5%.    

Xác định phân bố theo độ cao, tọa độ địa lý bằng GPS kết hợp bản đồ địa hình của vùng 
nghiên cứu.   

Các mẫu vật được định tên trên cơ sở phân tích đặc điểm hình thái kết hợp tham khảo 
tài liệu của tác giả: Bourret (1942); Đào Văn Tiến (1977); Hồ Thu Cúc (2000, 2004); 
Tran Thi Anh Đao (2010); Orlov N. (2004, 2012); Nguyen Van Sang & nnk (2009); 
Jodi J. L., et al. 2011. 

Tên khoa học, tên Việt Nam của loài theo tài liệu của Nguyen Van Sang et al., 2009; 
Orlov N. L., 2012; Jodi J. L., et al. (2011).  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần loài  

Tổng hợp kết quả nghiên cứu, chúng tôi xác định họ Ếch cây ở vùng phía Tây, tỉnh 
Quảng Ngãi gồm 13 loài thuộc 6 giống, bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần loài ếch cây ở vùng phía Tây, tỉnh Quảng Ngãi 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam TL TSG 
Mức độ bảo tồn 

SĐVN IUCN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Gracixalus supercornutus (Orlov, 
Ho et Nguyen, 2004) 

Nhái cây sừng M +++   

2. Kurixalus banaensis (Bourret, 
1939) 

Nhái cây ba na M +++   

3. Philautus abditus Inger, Orlov & 
Darevsky, 1999 

Nhái cây đốm ẩn M +++   

4. Polypedates leucomystax 
(Gravenhorst, 1829) 

Ếch cây mép trắng M +++   
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5. P. megacephalus Hallowell, 1861 Ếch cây đầu to M +   

6. Rhacophorus annamensis Smith, 
1942 

Ếch cây trung bộ M +++  VU 

7. R. calcaneus Smith, 1924 Ếch cây cựa M +++  NT 

8. R. exechopygus Inger, Orlov & 
Darevsky, 1999 

Ếch cây nếp da 
mỏng 

M ++  VU 

9. R. kio Ohler & Delorme, 2006 Ếch cây ki o M ++ EN VU 

10. R. rhodopus Liu & Hu, 1960 Ếch cây màng bơi 
đỏ 

M ++   

11. R. orlovi Ziegler & Kohler, 2001 Ếch cây ooc lốp M ++   

12. Theloderma stellatum Taylor, 1962 Ếch cây sần tay lo M ++  NT 

13. T. truongsonense (Orlov et Ho, 
2005) 

Nhái cây trường 
sơn 

M ++   

Ghi chú: Cột 4: TL = nguồn tư liệu, M = mẫu vật. Cột 5: TSG = tần số gặp. Cột 6: SĐVN = 
Sách Đỏ Việt Nam (2007), IUCN = Danh lục đỏ IUCN (2012): EN = nguy cấp; VU = sẽ nguy 
cấp; NT = gần bị đe dọa. 

- Đa dạng bậc taxon: Đa dạng bậc taxon của các loài ếch cây tại vùng nghiên cứu được 
thống kê theo bảng 2.  

Bảng 2. Sự đa dạng bậc taxon của họ Ếch cây ở vùng phía Tây, tỉnh Quảng Ngãi 

Họ 
Giống 

  

Loài 

Số lượng % so với tổng số loài 

Rhacophoridae 

Gracixalus  1 7,69 

Philautus  1 7,69 

Kurixalus 1 7,69 

Polypedates 2 15,38 

Rhacophorus  6 46,15 

Theloderma  2 15,38 

Tổng 6 13 100 

Từ kết quả tổng hợp sự đa dạng bậc taxon của họ Ếch cây ở vùng nghiên cứu cho thấy: 
Giống Rhacophorus đa dạng nhất, có 6 loài chiếm 46,15%; kế tiếp, giống Polypedates 
và Theloderma, mỗi giống 2 loài chiếm 15,38%; Gracixalus, Kurixalus, Philautus, mỗi 
giống 1 loài chiếm 7,69%.  
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- Giá trị bảo tồn: trong 13 loài ếch cây ghi nhận được ở vùng phía tây Quảng Ngãi có 5 
loài quý hiếm (chiếm 38,46% tổng số loài), trong đó 1 loài có tên trong SĐVN bậc EN; 
5 loài trong IUCN (3 loài bậc VU, 2 loài bậc NT).  

- Tần số gặp: Có 6 loài thường gặp chiếm 46,15%; 6 loài ít gặp chiếm 46,15%; 1 loài 
hiếm gặp chiếm 7,69% (bảng 1). Ở mức thường gặp, giống Rhacophorus có 2 loài, các 
giống Gracixalus, Kurixalus, Philautus, Polypedates, mỗi giống 1 loài; Ở mức ít gặp và 
hiếm gặp, giống Rhacophorus có 4 loài, giống Theloderma có 2 loài, giống Polypedates 
có 1 loài.  

3.2. Về phân bố  

Kết quả khảo sát về phân bố của các loài ếch cây ở vùng nghiên cứu cho thấy: hầu hết 
chúng phân bố ở nơi có ẩm độ cao, gần vực nước. Dẫn liệu phân bố của các loài ếch cây 
ở vùng phía Tây, tỉnh Quảng Ngãi được tổng hợp trong bảng 3. 

Kết quả đã xác định được: 

- Phân bố theo độ cao: ghi nhận 7 loài ếch cây phân bố ở độ cao trên 500m; 3 loài phân 
bố dưới 1.000m và 3 loài phân bố từ 300 - 1.000m. 

Bảng 3. Phân bố của các loài ếch cây ở vùng phía Tây tỉnh Quảng Ngãi 

TT Tên loài Nơi hoạt động 
Sinh 
cảnh 

Độ cao 
Địa 
điểm 
gặp 

1. Gracixalus 
supercornutus  

Trên lá cây bụi bản rộng ven khe suối 
hẹp trong rừng sâu 

(2), (4), 
(5) 

Trên 500 CM, ST 

2. Kurixalus 
banaensis  

Trên cành, lá cây bụi bản rộng, cây họ 
Rong riềng ven khe suối, dưới tán rừng

(1),(2), 

(4), (5)

Trên 500 CM, ST 

3. Philautus abditus  Trên cành, lá cây bụi bản rộng, cây họ 
Ráy, họ Rong riềng ven suối, dưới tán 
rừng 

(1),(2), 

(4) 

Trên 500 CM, ST 

4. Polypedates 
leucomystax  

Trên thân, cành cây (1), (2), 
(3), (4)

Dưới 1000 CM, 
CĐ, ST 

5. P. megacephalus Trên thân, cành cây gần vực nước 
trong rừng  

(4) 500  

6. Rhacophorus 
annamensis  

Trên thân, cành cây bụi, cây gỗ lớn gần 
vực nước  

(1),(2), 

(4) 

Dưới 1000 CM, ST 

7. R. calcaneus  Trên cành, lá cây dưới tán rừng,  

ven suối 

(1),(2), 

(4) 

Trên 500 CM, 
CĐ, ST 

8. R. exechopygus  Trên cành, thân cây dưới tán rừng, ven 
suối 

(2),(4) Dưới 1000 CM, ST 
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9. R. rhodopus  Trên thân, cành cây gần vực nước hoặc 
dưới tán rừng 

(1),(3) 300 - 1000 CM, ST 

10. R. orlovi  Trên cành, lá cây bụi ven suối trong 
rừng 

(2),(4), 
(5) 

Trên 500  CM, ST 

11. R. kio Trên thân, cành cây dưới tán rừng và 
gần nguồn nước 

(1),(2) Trên 500 CĐ 

12. Theloderma 
stellatum  

Hốc cây, thân, cành cây gần nước (2),(4) 300 - 1000 CM 

13. T. truongsonensis Trên cành, lá cây bụi ven khe suối, 
dưới tán rừng 

(2),(4) Trên 500 CM 

Ghi chú: Sinh cảnh: (1) khe, suối trong rừng; (2) rừng tự nhiên; (3) bản làng; (4) rừng phục hồi; 
(5) trảng cỏ, cây bụi. Địa điểm gặp: CM - loài gặp ở rừng Cao Muôn, huyện Ba Tơ; CĐ - loài 
gặp ở rừng Cà Đam, huyện Trà Bồng; ST - loài gặp ở Sơn Lập, huyện Sơn Tây. 

 

- Phân bố theo sinh cảnh: Ếch cây ở vùng phía tây Quảng Ngãi phân bố trong 5 sinh 
cảnh: khe, suối trong rừng; rừng tự nhiên; bản làng; rừng phục hồi và trảng cỏ, cây bụi, 
trong đó có 7 loài phân bố ở sinh cảnh khe, suối; 10 loài phân bố ở sinh cảnh rừng tự 
nhiên; 2 loài phân bố ở sinh cảnh bản làng; 9 loài phân bố ở sinh cảnh rừng phục hồi và 
3 loài phân bố ở sinh cảnh trảng cỏ và cây bụi. Có 2 loài phân bố ở 4 sinh cảnh, 5 loài 
phân bố ở 3 sinh cảnh và 5 loài phân bố ở 2 sinh cảnh và chỉ có 1 loài phân bố ở 1 sinh 
cảnh.  

- Phân bố theo nơi hoạt động: Chúng thường ở và hoạt động trên cây (hốc cây, thân, 
cành, lá), những khu vực có nước và đất ẩm dưới tán rừng, dọc khe, suối, nơi ít bị tác 
động có số loài tập trung cao. Do đó, việc duy trì thuộc tính tự nhiên của rừng thực sự 
quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các loài ếch cây tại đây. Trong 
quá trình khảo sát chúng tôi ghi nhận các loài: Gracixalus supercornutus, Philautus 
abditus, Kurixalus banaensis, Theloderma truongsonensis bám trên mặt lá vào ban đêm; 
loài Gracixalus supercornutus hoạt động cặp đôi cùng một nơi. 

4. KẾT LUẬN 

Về thành phần loài: Họ Ếch cây ở vùng phía Tây, tỉnh Quảng Ngãi gồm 13 loài thuộc 6 
giống; trong đó có 5 loài quý hiếm. Có 6 loài ở mức thường gặp (46,15%); 6 loài ít gặp 
(46,15%) và 1 loài hiếm gặp 7,69%). 

Về phân bố: Theo độ cao, ghi nhận 7 loài phân bố ở độ cao trên 500m; 3 loài phân bố 
dưới 1.000m và 3 loài phân bố từ 300 - 1.000m. Theo sinh cảnh, ếch cây phân bố chủ 
yếu ở sinh cảnh rừng tự nhiên với 10 loài; tiếp đến là rừng phục hồi (9 loài), khe suối 
trong rừng 7 loài. Sinh cảnh ít gặp nhất là bản làng (2 loài) và trảng cỏ và cây bụi (3 
loài). 
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Có 2 loài phân bố ở 4 sinh cảnh, 5 loài phân bố ở 3 sinh cảnh, 5 loài phân bố ở 2 sinh 
cảnh và chỉ có 1 loài phân bố ở 1 sinh cảnh. Theo nơi hoạt động, chúng thường hoạt 
động trên cây, những khu vực có nước và đất ẩm dưới tán rừng, dọc theo khe, suối trong 
rừng, nơi ít bị tác động có số loài tập trung cao. Các loài: Gracixalus supercornutus, 
Philautus abditus, Kurixalus banaensis, Theloderma truongsonensis bám trên mặt lá 
vào ban đêm; Loài Gracixalus supercornutus hoạt động cặp đôi cùng một nơi. 

------------------------------------------------------ 

Ghi chú: Xem ảnh minh hoạ ở phần phụ lục.  
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SUPPORT ON TREE FROG FAMILY - RHACOPHORIDAE RESEARCH 

IN THE WEST OF QUANG NGAI PROVINCE 

Le Thi Thanh et al.  

SUMMARY 

The field surveys was carried out from 9/2010 to 8/2012 in the West of Quang Ngai 
province has recorded 13 rhacophorid frogs belonging to 6 genera of tree frog family - 
Rhacophoridae. Among them, 5 species are precious; 5 species are common; 7 species 
are less common; 1 species are rare. The surveys on distribution of rhacophorid frogs 
showed, depending on the height: 7 species usually distribute above 500m; Below 
1000m a.s.l there are 3 species; from 300m to 1000m a.s.l there are 3 species; They are 
the most inhabit in the biotopes: the streams, the natural forest, the village, the restoned 
forest, the grass-plots and brushwoods; They activity on the trees in damp areas of 
natural forest and restoned forest and along the streams, less affected areas have several 
species. Gracixalus supercornutus activity double of this species in the same place. 
Four species: Gracixalus supercornutus, Philautus abditus, Kurixalus banaensis, 
Theloderma truongsonensis stick on to leaf-suface in the night. Threat to live of them 
including habitat loss due to forest area had narrowed from over-exploitation from 
wood; change the natural forest to the restoned forest and the artificial forest. Some of 
the suggestions: raising awareness for the people; popular regular and serious carry out 
of relevant laws; connect between economic rights and natural conservation by 
regulations; planning and protection of the forest. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 14/10/2012; sửa xong ngày 08/11/2012. 

Người nhận xét: GS. TS. Lê Vũ Khôi.  
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VÙNG PHÂN BỐ MỚI CỦA CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT  

Ở KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 

HOÀNG NGỌC THẢO,  

HOÀNG XUÂN QUANG, CAO TIẾN TRUNG 

Trường đại học Vinh 

NGUYỄN THỊ LƯƠNG 

Trường THPT Hoàng Văn Thụ 

1. MỞ ĐẦU 

Khu vực Bắc Trung Bộ có toạ độ địa lí từ 16012’ - 20040’ vĩ độ Bắc, 104025’ - 108010’ 
kinh độ Đông. Bao gồm các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế. Diện tích toàn 
vùng 51.500,7 km2. Trong khu vực có nhiều cảnh quan đa dạng. Khu vực Thanh Hoá và 
Bắc sông Cả có hệ thống núi tiếp nối với Tây Bắc. Dãy núi đá vôi Pù Luông - Cúc 
Phương thuộc khu vực rừng núi đá vôi đất thấp lớn nhất còn lại ở miền Bắc Việt Nam. 
Các dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam; dãy Bắc Trường Sơn chạy theo 
hướng song song với biển. Có các dãy núi ra sát biển tạo thành đèo Ngang (dãy Hoành 
Sơn) và đèo Hải Vân (dãy Bạch Mã). Ngoài ra còn có các dãy núi đá vôi như Quỳ Hợp, 
Quỳ Châu (Nghệ An), Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình)...  

Khu vực Bắc Trung Bộ với diện tích chỉ chiếm một phần nhỏ (15,64%) diện tích của cả 
nước nhưng có tới 14 khu bảo tồn, gồm các Vườn quốc gia (VQG), khu Bảo tồn thiên 
nhiên (KBTTN), khu đề xuất BTTN và 1 khu Dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây 
Nghệ An.  

Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về lưỡng cư bò sát được tiến hành nhằm đánh giá 
tính đa dạng sinh học của vùng, bên cạnh đó, nhiều loài mới được phát hiện trong thời 
gian gần đây. Điều đó đã cho thấy tính đa dạng cao của vùng. Năm 2009, Nguyễn Văn 
Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường đã công bố danh lục lưỡng cư, bò sát ở Việt 
Nam cũng như khu vực phân bố của chúng trong cả nước. Đây là công bố đầy đủ nhất 
từ trước đến nay, tuy nhiên có nhiều loài còn chưa được cập nhật. Để thuận tiện hơn cho 
công việc nghiên cứu sau này, chúng tôi cập nhật các loài lưỡng cư, bò sát có phân bố ở 
khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian gần đây.  

2. TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mẫu vật: các mẫu vật sử dụng cho nghiên cứu được thu ở khu vực Bắc Trung Bộ trong 
các đợt điều tra, nghiên cứu trong thời gian gần đây.  

Các điểm thu mẫu: Thanh Hoá (Quan Hóa); Nghệ An (Khu đề xuất BTTN Pù Hoạt, 
VQG Pù Mát, KBTTN Pù Huống, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, khu vực Pu Xai 
Lai Leng); Hà Tĩnh (KBTTN Kẻ Gỗ); Quảng Bình (VQG Phong nha - Kẻ bàng); Thừa 
Thiên-Huế (VQG Bạch Mã).  



HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT Ở VIỆT NAM, LẦN THỨ 2 

 239

Mẫu vật được định bảo quản trong formon 7% hoặc cồn 700 và được lưu giữ tại Bộ môn 
Động vật, khoa Sinh học, Trường đại học Vinh.  

Định tên khoa học các loài bằng tài liệu của các tác giả Bourret R. (1942, 1943); 
Campden-Main (1970), Smith M. A. (1935, 1943), Taylor E. H. (1963); Nguyễn Văn 
Sáng (2007).  

Thông tin về phân bố các loài ở khu vực Bắc Trung Bộ được đối chiếu theo tài liệu của 
Nguyễn Văn Sáng và cs (2009) và các nghiên cứu ở khu vực mới được công bố gần 
đây. Danh pháp các loài cũng sử dụng theo tài liệu này.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Các loài lưỡng cư bò sát bổ sung phân bố ở khu vực Bắc Trung Bộ 

Tổng hợp kết quả điều tra khu hệ ếch nhái, bò sát vùng Bắc Trung Bộ và đối chiếu với 
phân bố của các loài theo tài liệu của Nguyễn Văn Sáng và cs (2009), danh sách các loài 
lưỡng cư, bò sát chưa được ghi nhận có phân bố ở khu vực Bắc Trung Bộ được tổng 
hợp ở bảng 1.  

Bảng 1. Các loài lưỡng cư, bò sát bổ sung phân bố ở khu vực Bắc Trung Bộ 

TT Tên khoa học Tên phổ thông 
Khu vực bổ 

sung phân bố  
Ghi chú 

 ANURA BỘ KHÔNG ĐUÔI   

 Bufonidae Họ Cóc   

1 Bufo cryptotympanicus Liu & 
Hu, 1962 

Cóc màng nhĩ ẩn Bắc Trung Bộ  
 

2 Ingerophrynus macrotis 
(Boulenger, 1887) 

Cóc tai to Quảng Bình 
 

 Megophryidae Họ Cóc bùn   

3 Brachytarsophrys intermedia 
(Smith, 1921) 

Cóc mắt trung gian Thừa Thiên-
Huế 

 

4 Xenophrys palpebralespinosa 
(Bourret, 1937) 

Cóc mày gai mí Nghệ An, Thừa 
Thiên - Huế  

 

5 Xenophrys  parva (Boulenger, 
1893) 

Cóc mắt bé  Bắc Trung Bộ  Giới hạn Nam 
đến Nghệ An 

 Ranidae Họ Ếch nhái   

6 Ordorana  graminae (Boulenger, 
1900) 

Ếch g ra mi ne  Bắc Trung Bộ  
 

 Rhacophoridae Họ ếch cây   
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7 Chiromantis doriae (Boulenger, 
1887) 

Nhái cây đô ri  Bắc Trung Bộ  
 

8 Chiromantis vittatus (Boulenger, 
1887) 

Nhái cây sọc Nghệ An  
 

9 Philautus  jinxiuenis Hu, 1978 Nhái cây gin xiu Nghệ An  Giới hạn Nam 
đến Quảng Bình 

10 Gracixalus quangi Jodi J. L. R., 
Dau Q. V., Nguyen T. T., Cao T. 
T., Nguyen V. S., 2009 

Nhái cây quang ** Việt Nam  
 

11 Rhacophorus feae Boulenger, 
1893 

Ếch cây phê  Bắc Trung Bộ  
 

12 Thelodecma gordoni Taylor, 
1964 

Ếch cây sần go don Bắc Trung Bộ  
 

 Agamidae Họ Nhông   

13 Calotes mystaceus Duméril et 
Bibron, 1837 

Nhông xám Quảng Bình  
 

14 Pseudocalotes microlepis 
(Boulenger, 1887) 

Nhông vảy nhỏ  Bắc Trung Bộ  
 

 Gekkonidae Họ Tắc kè   

15 Gekko chinensis Gray, 1842 Tắc kè trung quốc  Bắc Trung Bộ  Giới hạn Nam 
đến Nghệ An 

16 Gekko palmatus Boulenger, 1907 Tắc kè chân vịt Nghệ An   

17 Hemidactylus karenorum 
(Theobald, 1868) 

Thạch sùng ka ren Thanh Hóa  Giới hạn Bắc 
đến Thanh Hóa 

18 Hemidactylus platyurus 
Schneider, 1797 

Thạch sùng đuôi dẹp Bắc Trung Bộ  Giới hạn Bắc 
đến Bạch Mã 

19 Hemiphyllodactylus typus 
Bleeker, 1860 

Thạch sùng nửa lá 
sapa  

Bắc Trung Bộ  Giới hạn Nam 
đến Bạch Mã 

20 Ptychozoon lionotum Annandale, 
1905 

Thạch sùng đuôi thùy Bắc Trung Bộ  Giới hạn Bắc 
đến Quảng Bình 

 Lacertidae Họ Thằn lằn thực   

21 Takydromus wolteri Fischer, 
1885 

Liu điu von te Ghi nhận lại  
 

 Scincidae Họ Thằn lằn bóng   

22 Ateuchosaurus chinensis Gray, 
1845 

Thằn lằn chân ngắn 
trung quốc  

Bắc Trung Bộ Giới hạn Nam 
đến Nghệ An 
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23 Lygosoma bowringii (Günther, 
1864) 

Thằn lằn chân ngắn 
baorin  

Nghệ An 
 

24 Lygosoma quadrupes (Linnaeus, 
1766) 

Thằn lằn chân ngắn 
thường 

Nghệ An 
 

25 Scincella reevesii (Gray, 1838) Thằn lằn cổ rivơ Nghệ An  

26 Tropidophorus baviensis Bourret, 
1939 

Thằn lằn tai ba vì  Bắc Trung Bộ Giới hạn Nam 
đến Nghệ An 

 Anguidae Họ Thằn lằn rắn   

27 Ophisaurus sokolovi Darevski & 
Nguyen, 1983 

Thằn lằn rắn so ko 
lop  

Bắc Trung Bộ Giới hạn Bắc 
đến Huế 

 Colubridae Họ Rắn nước   

28 Calamaria pavimentata Dumeril 
et Bibron, 1854 

Rắn mai gầm lát  Thừa Thiên-
Huế 

 

29 Gonyosoma prasinum (Blyth, 
1854) 

Rắn sọc xanh Thừa Thiên-
Huế 

 

30 Oligodon eberhardti Pellegrin, 
1910 

Rắn khiếm ebehac  Bắc Trung Bộ Giới hạn Nam 
đến Bạch Mã 

31 Oligodon fasciolatus (Günther, 
1864) 

Rắn khiếm đuôi vòng Bạch Mã 
 

32 Rhynchophis boulengeri 
Mocquardt, 1897 

Rắn vòi Quảng Bình, 
Thừa Thiên-

Huế 

Giới hạn Nam 
đến Bạch Mã 

33 Pareas hamptoni (Boulenger, 
1905) 

Rắn hổ mây ham ton Nghệ An 
 

34 Pseudoxenodon macrops (Blyth, 
1854) 

Rắn hổ xiên mắt to Thừa Thiên-
Huế 

 

35 Pseudoxenodon bambusicola 
Vogt, 1922 

Rắn hổ xiên tre  Bắc Trung Bộ Giới hạn Nam 
đến Bạch Mã 

Ghi chú: ** loài mới cho khoa học.  

3.2. Nhận xét 

Trong số 35 loài ếch nhái, bò sát có phân bố mới ở các địa điểm khác nhau trong khu 
vực Bắc Trung Bộ, có đến 17 loài bổ sung cho cả vùng Bắc Trung Bộ, trong đó 1 loài 
mới cho khoa học phát hiện trong thời gian gần đây là Ếch cây quang Gracixalus 
quangi ở khu đề xuất BTTN Pù Hoạt (Nghệ An) đã công bố trên tạp chí Zootaxa 3125: 
22 - 38.  
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Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khẳng định ghi nhận lại loài Liu điu von te Takydromus 
wolteri Fischer, 1885 cho Việt Nam. Theo Nguyễn Văn Sáng và cộng sự (2005) thì loài 
T. wolteri vẫn có trong danh sách ếch nhái, bò sát Việt Nam nhưng đến năm 2009 loài 
này không được ghi nhận nữa (Nguyen et al., 2009). Mẫu của loài này thu ở Con Cuông 
và Quỳ Châu (Nghệ An), sai khác rõ với loài Takydromus sexlinaetus ở đặc điểm có 4 
cặp tấm sau cằm, sai khác với T. hani ở các đặc điểm có 6 hàng vảy bụng nhẵn và 3 - 4 
lỗ đùi ở mỗi bên. Mẫu vật của loài hiện được lưu giữ tại Phòng thí nghiệm Động vật, 
khoa Sinh học, Trường đại học Vinh.  

Về giới hạn phân bố của các loài: trong số các loài bổ sung trên (Bảng 1), nhiều loài có 
phân bố giới hạn Bắc và giới hạn Nam đến các địa điểm khác nhau ở khu vực Bắc 
Trung Bộ. Cụ thể:  

Giới hạn phía Nam:  

Có 4 loài phân bố ở phía Bắc có giới hạn phía Nam đến Nghệ An là Xenophrys parva, 
Gekko chinensis, Ateuchosaurus chinensis và Tropidophorus baviensis. Có 4 loài có 
giới hạn phía Nam đến Bạch Mã là Hemiphyllodactylus typus, Oligodon eberhardti, 
Rhynchophis boulengeri và Pseudoxenodon bambusicola. Loài Nhái cây jin xiu 
Philautus jinxiuenis bổ sung phân bố cho Nghệ An, loài này cũng có giới hạn phía Nam 
đến Quảng Bình (Nguyễn Văn Sáng và cs., 2009).  

Giới hạn phía Bắc:  

Có 4 loài phân bố ở phía Nam có giới hạn phía Bắc đến Bắc Trung Bộ, gồm: 2 loài có 
giới hạn Bắc đến Thừa Thiên-Huế là Hemidactylus platyurus và Ophisaurus sokolovi; 1 
loài có giới hạn Bắc đến Quảng Bình là Ptychozoon lionotum, đây là loài hiếm gặp, 
trước đây chỉ có phân bố ở Đồng Nai và Kiên Giang. 1 loài phân bố ở phía Nam có giới 
hạn phân bố phía Bắc đến Thanh Hóa là Hemidactylus karenorum, trước đây có phân bố 
ở Đăk Lăk, ở khu vực Bắc Trung Bộ có phân bố ở Quảng Bình và Quảng Trị. Mẫu của 
loài này được thu ở Quan Hóa (Thanh Hóa).  

4. KẾT LUẬN 

Đã ghi nhận bổ sung vùng phân bố cho 35 loài ếch nhái, bò sát ở các địa điểm khác 
nhau trong khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó có 1 loài mới phát hiện cho khoa học, 17 
loài lần đầu tiên có phân bố cho cả khu vực Bắc Trung Bộ.  

Ghi nhận lại sự có mặt của loài Liu điu von te Takydromus wolteri cho khu hệ ếch nhái, 
bò sát Việt Nam.  

Mở rộng giới hạn phân bố phía Nam đến khu vực Bắc Trung Bộ cho 8 loài và giới hạn 
phía Bắc cho 4 loài.  

----------------------------------------------------- 

Ghi chú: Xem ảnh minh hoạ ở phần phụ lục. 
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DATA ON AMPHIBIANS AND REPTILES ADDITIONAL DISTRIBUTION  

IN NORTH CENTRAL VIETNAM 

Hoang Ngoc Thao et al. 

SUMMARY 

This article provides data on the distribution of amphibians and reptiles are distributed 
in different locations in the North Central Vietnam based on the research results of the 
authors in recent times. There are 35 species additional distribution areas, of which 17 
species were first recorded in the North Central Vietnam, including one new species to 
science. The results also re-recorded the presence of Takydromus wolteri to Vietnam. 
Expanding the southern limit distribution to the North Central area for 8 species and the 
northern limits of the 4 species.  

----------------------------------------------------------------- 

Nhận bài ngày 10/10/2012; Sửa xong ngày 7/11/2012.  

Người nhận xét: GS. TSKH. Đặng Huy Huỳnh.  
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ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI ẾCH NHÁI, BÒ SÁT  

Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN TÂY NGHỆ AN 

HOÀNG NGỌC THẢO, HOÀNG XUÂN QUANG,  

CAO TIẾN TRUNG, ÔNG VĨNH AN 

Trường đại học Vinh 

NGUYỄN THỊ LƯƠNG 

Trường THPT Hoàng Văn Thụ 

1. MỞ ĐẦU 

Khu vực Tây Nghệ An gồm các huyện miền núi Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con 
Cuông, Tương Dương của tỉnh Nghệ An. Năm 2007, khu vực này được UNESCO công 
nhận là khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới có diện tích lớn nhất khu vực Đông 
Nam Á với tổng diện tích 1.303.285ha. Đây cũng là khu vực hành lang xanh nối kết 3 
vùng lõi gồm Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù 
Huống và Khu đề xuất BTTN Pù Hoạt. Chính vì vậy, nghiên cứu đa dạng sinh học trong 
đó có ếch nhái, bò sát là yêu cầu cấp thiết nhằm đánh giá được tiềm năng của khu dự trữ 
sinh quyển này. 

Bài viết này đưa ra dẫn liệu về sự đa dạng ếch nhái, bò sát của khu dự trữ sinh quyển 
trên cơ sở các điều tra nghiên cứu trước đây cùng với các khảo sát bổ sung sau này.  

2. TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Dựa trên kết quả nghiên cứu trước đây của các tác giả [6 - 16, 23, 24] và phân tích các 
mẫu vật thu thập trên thực địa từ năm 2008 đến nay ở các khu vực khác nhau trong khu 
DTSQ Tây Nghệ An. Mẫu vật được bảo quản trong formon 7% hoặc cồn 700 và được 
lưu giữ tại Bộ môn Động vật, khoa Sinh học, Trường đại học Vinh.  

Định tên khoa học các loài bằng tài liệu của các tác giả Bourret R. (1942, 1943); 
Campden-Main (1970), Smith M. A. (1935, 1943), Taylor E. H. (1963), Nguyễn Văn 
Sáng (2007). Danh pháp các loài cập nhật theo Nguyen Van Sang, Ho Thu Cuc, Nguyen 
Quang Truong (2009). 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Thành phần loài ếch nhái bò sát của khu DTSQ Tây Nghệ An 

Dựa trên các kết quả điều tra trước đây của chính các tác giả và những nghiên cứu bổ 
sung để xây dựng danh lục ếch nhái, bò sát ở khu DTSQ Tây Nghệ An, kết quả được 
tổng hợp ở Bảng 1.  
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Bảng 1. Thành phần loài ếch nhái, bò sát ở khu DTSQ Tây Nghệ An 

TT Tên khoa học Tên phổ thông 
Tình trạng bảo 

tồn 

SĐVN IUCN 

 AMPHIBIA LỚP ẾCH NHÁI   

 ANURA BỘ KHÔNG ĐUÔI   

 1. Bufonidae Họ Cóc   

1.  Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799) Cóc nhà   

2.  Ingerophrynus galeatus (Günther, 1864) Cóc rừng VU  

 2. Hylidae Họ Nhái bén   

3.  Hyla simplex Boettger, 1901 Nhái bén nhỏ   

 3. Megophryidae Họ Cóc bùn   

4.  Leptobrachium chapaense (Bourret, 1937) Cóc mày sa pa   

5.  Leptolalax pelodytoides (Boulenger, 1893) Cóc mày bùn   

6.  Xenophrys major (Boulenger, 1908) Cóc mắt lớn   

7.  Xenophrys palpebralespinosa (Bourret, 1937) Cóc mày gai mí * CR  

8.  Xenophrys  parva (Boulenger, 1893) Cóc mắt bé **   

9.  Ophyophryne pachyproctus Kou, 1985 Cóc núi    

 4. Microhylidae Họ Nhái bầu   

10.  Kalophrynus interlineatus (Blyth, 1855)  Nhái cóc đốm   

11.  Kaloula pulchra Gray, 1831 Ễnh ương thường   

12.  Microhyla annamensis Smith, 1923 Nhái bầu trung bộ   

13.  Microhyla berdmorei (Blyth, 1855) Nhái bầu becmơ   

14.  Microhyla heymonsi Vogt, 1911 Nhái bầu hây môn   

15.  Microhyla marmorata Bain & Nguyen, 2004 Nhái bầu hoa cương   

16.  Microhyla fissipes (Boulenger, 1884) Nhái bầu hoa   

17.  Microhyla picta Schenkel, 1901 Nhái bầu vẽ   

18.  Microhyla pulchra (Hallowell, 1861 “1860”) Nhái bầu vân   

 5. Dicroglossidae Họ Ếch nhái thực   

19.  Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 1829) Ngoé   

20.  Hoplobatrachus rugulosus (Weigmann, 1835) Ếch đồng   

21.  Limnonectes hascheanus (Stoliczka, 1870) Ếch hatchê   

22.  Limnonectes kuhlii (Tschudi, 1838) Ếch nhẽo   

23.  Limnonectes poilani (Bourret, 1942) Ếch poi lan  NT 
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24.  Nanorana aenea (Smith, 1922) Ếch đồi chang   

25.  Quasipaa verrucospinosa (Bourret, 1937) Ếch gai sần  NT 

26.  Occidozyga leavis (Gunther, 1859 “1858”) Cóc nước nhẵn   

27.  Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829) Cóc nước sần   

 6. Ranidae Họ Ếch nhái   

28.  Amolops cremnobatus Inger & Kottelat, 1998 Ếch bám đá lào  NT 

29.  Amolops ricketti (Boulenger, 1899) Ếch bám đá   

30.  Annandia delacouri (Angel, 1928) Ếch vạch EN  

31.  Hylarana guentheri (Boulenger, 1882) Chẫu    

32.  Hylarana macrodactyla Günther, 1858 Chàng hiu   

33.  Hylarana maosonensis (Bouret, 1937) Chàng mẫu sơn   

34.  Hylarana milleti (Smith, 1921) Chàng milê   

35.  Hylarana nigrovitata (Blyth, 1856) Ếch suối   

36.  Hylarana taipehensis Van Denburgh, 1909 Chàng đài bắc   

37.  Odorrana andersonii (Boulenger, 1882) Chàng anđécsơn VU  

38.  Odorrana chapaensis (Bourret, 1937) Ếch bám đá sa pa   

39.  Odorrana chloronota (Günther, 1876) Ếch xanh   

40.  Ordorana  graminae (Boulenger, 1900) Ếch g ra mi ne **   

41.  Odorrana nasica (Boulenger, 1903) Ếch mõm   

42.  Rana johnsi Smith, 1921 Hiu hiu   

 7. Rhacophoridae Họ Ếch cây   

43.  Chiromantis doriae (Boulenger, 1887) Nhái cây đô ri **   

44.  Chiromantis laevis (Smith, 1924) Nhái cây nhẵn    

45.  Chiromantis vittatus (Boulenger, 1887) Nhái cây sọc    

46.  Philautus  jinxiuenis Hu, 1978 Nhái cây gin xiu *   

47.  Gracixalus quangi Jodi J. L. R., Dau Q. V., 
Nguyen T. T., Cao T. T., Nguyen V. S., 2009 

Nhái cây quang ** 
 

 

48.  Polypedates leucomystax (Gravenhorst, 1829) Chẫu chàng mép trắng    

49.  Rhacophorus annamensis Smith, 1924 Ếch cây trung bộ  VU 

50.  Rhacophorus calcaneus Smith, 1924 Ếch cây cựa  NT 

51.  Rhacophorus feae Boulenger, 1893 Ếch cây phê **   

52.  Rhacophrus kio Ohler and Delorme, 2006 Ếch cây ki o EN  

53.  Rhacophorus orlov Ziegler et Kohler, 2000 Ếch cây orlov   

54.  Rhacophorus rhodopus Liu & Hu, 1960 Ếch cây màng bơi đỏ   
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55.  Thelodecma gordoni Taylor, 1964 Ếch cây sần go don **   

 CAUDATA BỘ CÓ ĐUÔI   

 8. Salamandridae Họ Cá cóc   

56.  Tylototriton sp. Sa giông   

 APODA BỘ KHÔNG CHÂN   

 9. Ichthyophiidae Họ Ếch giun   

57.  Ichthyophis sp. Ếch giun   

 REPTILIA LỚP BÒ SÁT   

 SQUAMATA BỘ CÓ VẢY   

 10. Agamidae Họ Nhông   

58.  Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 Rồng đất VU  

59.  Acanthosaura capra Gunther, 1861 Ô rô capra   

60.  Acanthosaura lepidogaster (Cuvier, 1829) Ô rô vảy   

61.  Calotes emma Gray, 1845 Nhông emma   

62.  Calotes mystaceus Duméril et Bibron, 1837 Nhông xám   

63.  Calotes versicolor (Daudin, 1802)  Nhông xanh   

64.  Draco maculatus (Gray, 1845)  Thằn lằn bay đốm    

 11. Gekkonidae Họ Tắc kè   

65.  Cyrtodactylus chauquangensis Hoang et al., 
2007 

Thạch sùng ngón châu 
quang 

 
 

66.  Gekko chinensis Gray, 1842 Tắc kè trung quốc **   

67.  Gekko gecko (Linnaeus, 1758) Tắc kè  VU  

68.  Gekko palmatus Boulenger, 1907 Tắc kè chân vịt *   

69.  Hemidactylus frenatus Schlegel, in Dumeril et 
Bibron, 1836 

Thạch sùng đuôi sần 
 

 

70.  Hemidactylus vietnamensis Darevsky et 
Kupriyanova, 1984 

Thạch sùng việt nam 
 

 

 12. Lacertidae Họ Thằn lằn thực   

71.  Takydromus kuehnei VanDenburgh, 1909 Liu điu cuni    

72.  Takydromus sexlineatus Daudin, 1802 Liu điu chỉ   

73.  Takydromus wolteri Fischer, 1885 Liu điu von te ***   

 13. Scincidae Họ Thằn lằn bóng   

74.  Ateuchosaurus chinensis Gray, 1845 Thằn lằn chân ngắn 
trung quốc ** 

 
 

75.  Eutropis chapaensis (Bourret, 1937) Thằn lằn bóng sapa   
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76.  Eutropis longicaudata (Hallowell,1856) Thằn lằn bóng đuôi dài   

77.  Eutropis macularia Blyth, 1853 Thằn lằn bóng đốm   

78.  Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) Thằn lằn bóng hoa     

79.  Lygosoma bowringii (Günther, 1864) Thằn lằn chân ngắn 
baorin * 

 
 

80.  Lygosoma quadrupes (Linnaeus, 1766) Thằn lằn chân ngắn 
thường * 

 
 

81.  Plestiodon quadrilineatus Blyth, 1853 Thằn lằn tốt mã bốn 
vạch 

 
 

82.  Plestiodon tamdaoensis (Bourret, 1937) Thằn lằn tốt mã tam đảo   

83.  Scincella reevesii (Gray, 1838) Thằn lằn cổ rivơ *   

84.  Sphenomorphus cryptotis Darevsky, Orlov & 
Ho, 2004  

Thằn lằn phê nô tai lõm  
 

 

85.  Tropidophorus baviensis Bourret, 1939 Thằn lằn tai ba vì **   

86.  Tropidophorus berdmorei (Blyth, 1853) Thằn lằn tai béc mơ   

 14. Varanidae Họ Kỳ đà   

87.  Varanus salvator (Laurenti, 1786) Kỳ đà hoa EN  

 15. Typhlopidae  Họ Rắn giun   

88.  Ramphotyphlops braminus (Daudin, 1803) Rắn giun thường   

89.  Typhlops diardi Schlegel, 1839 Rắn giun lớn   

 16. Pythonidae  Họ Trăn   

90.  Python molurus (Linnaeus, 1758) Trăn đất CR  

 17. Xenopeltidae  Họ Rắn mống   

91.  Xenopeltis unicolor Reinwardt, in Boie, 1827 Rắn mống   

 18. Colubridae Họ Rắn nước   

92.  Calamaria pavimentata Dumeril et Bibron, 
1854 

Rắn mai gầm lát 
 

 

93.  Calamaria septentrionalis Boulenger, 1890 Rắn mai gầm bắc   

94.  Ahaetulla prasina (Reinhardt, 1827) Rắn roi thường   

95.  Boiga multomaculata (Reinwardt, in Boie, 
1827 

Rắn rào đốm 
 

 

96.  Chrysopelea ornata (Shaw, 1902) Rắn cườm   

97.  Coelognathus radiatus (Boie, 1827 Rắn sọc dưa VU  

98.  Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789) Rắn leo cây   

99.  Gonyosoma prasinum (Blyth, 1854) Rắn sọc xanh VU  

100.  Oligodon chinensis (Gunther, 1888) Rắn khiếm trung quốc   
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101.  Oligodon cinereus (Gunther, 1864) Rắn khiếm xám   

102.  Orthriophis moellendorffii (Boettger, 1886) Rắn sọc đuôi khoanh VU  

103.  Ptyas korros (Schlegel, 1837) Rắn ráo EN  

104.  Ptyas mucosus (Linnaeus, 1758) Rắn ráo trâu EN  

105.  Sibynophis collaris (Gray, 1853) Rắn rồng cổ đen   

106.  Enhydris chinensis (Gray, 1842) Rắn bồng trung quốc   

107.  Enhydris plumbea (Boie, 1827) Rắn bồng chì   

108.  Amphiesma khasiense (Boulenger, 1890) Rắn sãi khasi   

109.  Amphiesma stolatum (Linnaeus, 1758) Rắn sãi thường    

110.  Amphiesma sp.  Rắn sãi    

111.  Rhabdophis chrysargos (Schlegel, 1837) Rắn hoa cỏ vàng   

112.  Rhabdophis nigrocinctus (Blyth, 1856) Rắn hoa cỏ đai   

113.  Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 1837) Rắn hoa cỏ nhỏ   

114.  Sinonatrix aequifasciata (Barbour, 1908) Rắn hoa cân đốm   

115.  Sinonatrix percarinata (Boulenger, 1899) Rắn hoa cân vân đen   

116.  Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 1861) Rắn nước   

117.  Pareas margaritophorus (Jan, 1866) Rắn hổ mây ngọc   

118.  Pareas macularius (Theobald, 1868) Rắn hổ mây đốm   

119.  Pareas hamptoni (Boulenger, 1905) Rắn hổ mây ham ton *   

120.  Psammodynates pulverulentus (Boie, 1827) Rắn hổ đất nâu   

 19. Elapidae Họ Rắn hổ   

121.  Bungarus fasciatus (Schneider, 1801) Rắn cạp nong EN  

122.  Bungarus multicinctus Blyth, 1861 Rắn cạp nia bắc   

123.  Naja atra Cantor, 1842 Rắn hổ mang EN  

124.  Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) Rắn hổ chúa CR  

125.  Calliophis macclellandi (Reinhardt, 1844) Rắn lá khô thường   

 20. Viperidae Họ Rắn lục   

126.  Cryptelytrops albolabris (Gray, 1842) Rắn lục mép trắng   

127.  Ovophis monticola (Günther, 1864) Rắn lục núi   

128.  Protobothrops cornutus (Smith, 1930) Rắn lục sừng   

129.  Protobothrops mucrosquamatus (Cantor, 1839) Rắn lục cườm   

130.  Viridovipera stejnegeri (Schmidt, 1925) Rắn lục xanh   

 TESTUDINATA BỘ RÙA   

 21. Platysternidae Họ Rùa đầu to   
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131.  Platysternon megacephalum Gray, 1831  Rùa đầu to EN EN 

 22. Emydidae Họ Rùa thường   

132.  Cuora galbinifrons Bourret, 1939 Rùa hộp trán vàng EN CR 

133.  Cuora trifasciata (Bell, 1825) Rùa hộp ba vạch CR CR 

134.  Cyclemys tcheponensis (Bourret, 1939) Rùa đất sê pôn   

135.  Geoemyda spengleri (Gmélin, 1789) Rùa đất spengle  EN 

136.  Mauremys mutica (Cantor, 1842) Rùa câm  EN 

137.  Ocadia sinensis (Gray, 1834) Rùa cổ sọc  EN 

138.  Pyxidea mouhoti (Gray, 1862) Rùa sa nhân  EN 

139.  Sacalia quadriocellata (Siebenrock, 1903) Rùa bốn mắt  EN 

140.  Cyclemys dentata (Gray, 1831) Rùa dứa  LR 

 23. Testudinidae Họ Rùa núi   

141.  Indotestudo elongata (Blyth, 1853) Rùa núi vàng EN EN 

142.  Manouria impressa (Gunther, 1882) Rùa núi viền VU VU 

 24. Trionychidae Họ Ba ba   

143.  Palea steindachneri (Siebenrock, 1906) Ba ba gai VU EN 

144.  Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834) Ba ba trơn  VU 

Ghi chú: Cột 3: * Loài bổ sung cho Nghệ An; ** Loài bổ sung cho Bắc Trung Bộ; *** Loài ghi 
nhận lại cho Việt Nam. Cột 4 và 5: SĐVN (Sách Đỏ Việt Nam, 2007) và IUCN (Danh lục Đỏ 
IUCN, 2012): CR. Rất nguy cấp; EN. Nguy cấp; VU. Sẽ nguy cấp; NT. Sắp bị đe doạ; LR. Ít 
nguy cấp. 

Nhận xét:  

Về thành phần loài: dựa trên các kết quả điều tra nghiên cứu trước đây và các nghiên 
cứu bổ sung đã xác định ở khu DTSQ Tây Nghệ An có 144 loài gồm 57 loài ếch nhái và 
87 loài bò sát thuộc 24 họ, 5 bộ. Điều này chứng tỏ sự đa dạng về ếch nhái, bò sát của 
khu DTSQ Tây Nghệ An. Riêng bộ Rùa Testudinata ở đây đã ghi nhận được 14 loài 
(chiếm 9,72% số lượng loài).  

Trong số 144 loài ếch nhái, bò sát của vùng, có 18 loài (chiếm 12,5%) bổ sung phân bố 
cho Nghệ An, trong đó có 9 loài bổ sung cho khu vực Bắc Trung Bộ. Các loài bổ sung 
cho Bắc Trung Bộ gồm: Xenophrys parva, Ordorana graminae, Chiromantis doriae, 
Gracixalus quangi, Rhacophorus feae, Thelodecma gordoni, Gekko chinensis, 
Ateuchosaurus chinensis và Tropidophorus baviensis.  

Bên cạnh đó, một số mẫu vật của 3 loài chưa được định danh, gồm 1 loài Cá cóc thuộc 
giống Tylototriton, 1 loài Ếch giun giống Ichthyophis và 1 loài Rắn sãi giống 
Amphiesma. Có thể đây là các loài bổ sung mới cho khu hệ ếch nhái, bò sát Việt Nam, 
trong đó loài Ếch giun Ichthyophis sp. có những đặc điểm hình thái gần với loài Ếch 
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giun lào Ichthyophis laoensis, 2 loài còn lại có những sai khác về hình thái rất rõ với các 
loài trong cùng giống hiện biết ở Việt Nam nhưng hiện vẫn chưa xác định được do thiếu 
dẫn liệu.  

Về giá trị bảo tồn của các loài ếch nhái, bò sát của khu DTSQ Tây Nghệ An:  

Trong số 144 loài ếch nhái, bò sát đã được ghi nhận, có 35 loài ếch nhái, bò sát (chiếm 
24,3%) quý, hiếm, có giá trị bảo tồn được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và Danh 
lục Đỏ IUCN (2012), gồm 10 loài ếch nhái và 25 loài bò sát. Trong số đó có 5 loài hiện 
ở mức rất nguy cấp (CR) là Cóc mày gai mí Xenophrys palpebralespinosa, Trăn đất 
Python molurus, Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah, Rùa hộp trán vàng Cuora 
galbinifrons và Rùa hộp ba vạch Cuora trifasciata. Trên thực tế, loài Rùa hộp ba vạch 
Cuora trifasciata trong quá trình điều tra nghiên cứu trên thực địa thu được mẫu ở Tân 
Kỳ (Nghệ An) năm 1987 và Bến En (Thanh Hóa) năm 1997, từ đó đến nay đã không 
còn bắt gặp mà chỉ được ghi nhận lại thông qua phỏng vấn người dân địa phương. Loài 
Rùa hộp trán vàng Cuora galbinifrons trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) được ghi ở mức 
EN, còn theo Danh lục Đỏ thế giới (2012), loài này là loài Rất nguy cấp (CR). Từ thực 
tế kết quả điều tra ở DTSQ và của các tác giả khác ở các khu vực trên toàn quốc, dựa 
theo tiêu chí xếp hạng mức độ đe dọa trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), chúng tôi đề 
nghị, loài này ở Việt Nam cần được xem xét xếp ở mức Nguy cấp CR. Ngoài ra, có 15 
loài ở mức Nguy cấp (EN), 10 loài ở mức sẽ nguy cấp (VU), 4 loài ở mức Sắp bị đe dọa 
(NT) và 1 loài ít nguy cấp (LR).  

4. KẾT LUẬN 

Đã ghi nhận được ở khu DTSQ Tây Nghệ An 144 loài ếch nhái, bò sát thuộc 24 họ, 5 
bộ, trong đó bổ sung cho Nghệ An 18 loài, bổ sung cho khu vực Bắc Trung Bộ 9 loài.  

Khu DTSQ Tây Nghệ An có 35 loài ếch nhái, bò sát là các loài quý, hiếm và có nguy cơ 
bị tuyệt chủng được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và Danh lục Đỏ IUCN (2012), 
trong đó mức độ Rất nguy cấp (CR) có 5 loài.  
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DIVERSITY OF AMPHIBIANS AND REPTILES  

IN AREA RESERVE BIOSPHERE WEST NGHE AN 

Hoang Ngoc Thao et al.  

SUMMARY 

A total of 144 species of amphibians and reptiles belonging to 24 families, 5 orders that 
have been recorded in area reserve biosphere west Nghe An. Results of survey also 
complemented 18 species for Nghe An in comparison with previous surveys, among 
them 9 species complemented to North middle Vietnam. Besides, there are three species 
not be identified by lack of data, belonging genus Tylototriton, Amphiesma and 
Ichthyophis.  

 

------------------------------------------------------------------- 

Nhận bài ngày 10/10/2012; sửa xong ngày 03/11/2012. 

Người nhận xét: GS. TS. Lê Vũ Khôi. 
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GHI NHẬN MỚI CỦA LOÀI THẠCH SÙNG ĐUÔI THUỲ Ptychozoon 
lionotum Annandale, 1905 (Squamata: Sauria: Gekkonidae) Ở VƯỜN 

QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH 

HOÀNG NGỌC THẢO, HỒ ANH TUẤN 

Trường đại học Vinh 

HOÀNG QUỐC DŨNG 

Cao học 20 Sinh học, Trường Đại học Vinh 

1. MỞ ĐẦU 

Loài thạch sùng đuôi thùy Ptychozoon lionotum Annandale, 1905 là loài thằn lằn hiếm 
gặp. Cho đến nay ở Việt Nam loài này mới phát hiện có phân bố ở Đồng Nai và Kiên 
Giang (Nguyen et al. 2009). Trong chuyến khảo sát năm 2011, chúng tôi đã thu được 
mẫu vật của loài này ở Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. 
Việc phát hiện loài Thạch sùng đuôi thùy ở đây là ghi nhận mới cho khu hệ ếch nhái, bò 
sát của tỉnh Quảng Bình và cũng là địa điểm phân bố xa nhất về phía Bắc của loài thạch 
sùng này.  

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Mẫu vật có ký hiệu VU QB2011.11 (cái), hiện được lưu giữ tại Bộ môn Động vật, Khoa 
Sinh học, Trường đại học Vinh, Nghệ An. Mẫu vật thu vào tháng 9 năm 2011.  

Mẫu được thu thập bằng tay, cố định trong dung dịch phormol 10% sau đó chuyển sang 
ngâm cồn 70%. Chỉ tiêu về kích cỡ được đo bằng thước kẹp với sai số nhỏ nhất đến 
0,01 mm; các đặc điểm hình thái được đếm dưới kính lúp soi nổi. Tên khoa học và tên 
phổ thông theo Nguyen et al. (2009).  

Đo các chỉ tiêu hình thái:  

SVL: chiều dài mõm - bụng (từ mút mõm đến khe huyệt); TailL: chiều dài đuôi (từ khe 
huyệt đến mút đuôi); TailW: rộng đuôi (đo ở phần rộng nhất ở gốc đuôi); HL: chiều dài 
đầu (khoảng cách từ mút mõm đến khớp lồi của hàm); HW: chiều rộng đầu (nơi rộng 
nhất của đầu); HH: chiều cao đầu (nơi cao nhất của đầu, từ trên chẩm đến mặt dưới 
hàm); OrbL: dài ổ mắt (đo chiều dài của ổ mắt); EarL: dài tai (đo chiều dài nhất của lỗ 
tai); TrunkL: chiều dài nách - bẹn (khoảng cách từ nách đến bẹn); CrusL: dài đùi (từ gốc 
đùi đến khớp gối); ShinL: dài ống chân (từ gốc của gót chân đến khớp gối); ForeaL: 
chiều dài ống tay (từ gốc của bàn tay đến khớp khuỷu); SnEar: khoảng cách mõm- tai 
(khoảng cách từ mút mõm đến trước tai); SnEye: khoảng cách mõm - mắt (khoảng cách 
từ trước của mắt đến mút mõm); NarEye: khoảng cách mũi - mắt (từ mũi đến điểm 
trước của mắt); EyeEar: khoảng cách mắt - tai (từ điểm sau của mắt đến điểm trước của 
tai); INS: khoảng cách giữa 2 vảy trên mũi; InterNar: khoảng cách giữa 2 lỗ mũi; 
InterOrb: gian ổ mắt (khoảng cách hẹp nhất giữa hàng vảy trên mi trái và phải).  
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Các đặc điểm hình thái:  

IO: vảy gian ổ mắt (vảy ở trung gian hai ổ mắt nơi hẹp nhất); SAB: số hàng vảy ngang ở 
giữa lưng (không kể vảy trên nếp da bên thân); SB: hàng vảy ngang bụng ở giữa thân 
(tính giữa hai nếp bên của thân); SL: số vảy môi trên; IL: số vảy môi dưới; M: vảy cằm; 
PM: cặp vảy sau cằm; SC: số vảy dưới đuôi; INS: vảy gian mũi (số vảy giữa 2 vảy trên 
mũi); SpN: vảy trên mũi (số vảy trên mũi ở một bên); PostN: vảy sau mũi (số vảy sau 
mũi ở một bên); SpC: vảy trên mi mắt; PP: lỗ trước hậu môn; FP: lỗ đùi; LFS: vảy mở 
rộng trên đùi; FIS, FIIIS, FIVS: số bản mỏng dưới ngón I, III, IV chi trước; TIS, TIIIS, 
TIVS: số bản mỏng dưới ngón I, III, IV chi sau.  

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm hình thái của thạch sùng đuôi thùy Ptychozoon lionotum  

Mô tả:  

Cơ thể dẹp; dài đầu bằng 0,34 lần dài thân; đầu dài hơn rộng (HL/HW: 1,4); vảy mõm 
hình chữ nhật, rộng gần gấp 2 lần cao (4,2 x 2,6 mm), có rãnh ở chính giữa phần trên 
của vảy. Vảy mõm tiếp xúc với vảy gian mũi, 2 vảy trên mũi, lỗ mũi và 2 vảy môi trên 
thứ nhất ở hai bên.  

Lỗ mũi nằm ở phần trước của vảy mũi, chạm vảy mõm ở phía trước, vảy môi trên thứ 
nhất, vảy trên mũi và vảy sau mũi; vảy mũi tiếp xúc với 2 vảy nhỏ ở phía sau; vảy sau 
mũi lớn, bằng khoảng 1/2 lần vảy mũi.  

Có 1 vảy gian mũi, kích thước bằng 1/2 lần so với vảy trên mũi. 

Vảy cằm dài và rộng tương đương nhau, chiều rộng vảy cằm bằng 1/2 lần chiều rộng 
vảy mõm. Có 3 cặp vảy sau cằm; cặp thứ nhất lớn, tiếp xúc nhau hoàn toàn, phía trước 
tiếp xúc với vảy cằm và vảy môi dưới đầu tiên ở mỗi bên; 2 cặp tiếp theo bé hơn, cặp 
thứ hai tiếp xúc với vảy môi dưới thứ hai, cặp thứ ba tiếp xúc một phần của vảy môi 
dưới thứ hai và thứ ba.  

 

Hình 1. Vảy mõm (a) và vảy cằm (b) của Thạch sùng đuôi thùy Ptychozoon lionotum 
(mẫu VU QB2011.11)  

Có 14 vảy môi trên và 11/12 vảy môi dưới ở mỗi bên, kích thước các vảy giảm dần về 
phía sau, trong đó 3 - 4 vảy sau cũng bé hơn hẳn các vảy phía trước.  
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Mắt lớn, con ngươi thẳng đứng, hình elíp có xẻ thùy hai bên. Có 22 - 24 vảy vòng trên 
mi mắt, trong đó 4 - 5 vảy phía sau tạo thành gai thịt nhỏ, nhọn. Có 34 - 36 vảy trung 
gian giữa 2 mắt, nơi hẹp nhất.  

Thân phủ vảy hạt bé, dạng hình lục giác, xếp cạnh nhau, không có các nốt sần lớn xen 
kẽ. Vảy ở vùng lưng lớn hơn vảy trên đầu một chút, vảy ở vùng mõm và trên ổ mắt lớn 
hơn vảy trên lưng. Vảy vùng họng nhỏ. Vảy phần ngực và bụng lớn, lớn hơn vảy trên 
lưng, xếp gối nhau ở gốc; có khoảng 25 hàng vảy bụng ở ngang giữa thân, hai bên có 
các vảy bé hơn đến mép nếp da bên thân.  

Có khoảng 95 vảy hình hạt xếp thành 1 hàng từ phía sau vảy cằm đến ngang phía trước 
vai; khoảng 85 vảy từ ngực đến bụng.  

Vảy vùng hậu môn lớn, phía trước có khoảng 12 vảy tạo thành hàng vảy đùi - hậu môn, 
phía sau có các vảy lớn tập trung thành nhóm.  

Hai bên đầu có màng da rộng, bắt đầu từ mép sau của miệng, kéo dài qua phía dưới lỗ 
tai đến góc sau hàm. Các màng da khác có ở phần trước của cánh tay và ống tay; phần 
sau của ống tay; phía trước ống chân; phía sau của đùi và ống chân. Màng da ở hai bên 
thân phát triển, kéo dài từ nách đến bẹn, chiều rộng màng da đến 10,5 mm.  

Vảy ở phía trên các màng da lớn hơn vảy trên thân, có dạng hình chữ nhật; riêng vảy 
trên màng da ở hai bên đầu có dạng hình lục giác, không đều. Vảy ở phía dưới các màng 
da dạng hạt.  

Màng da bên thân với 8 - 9 hàng vảy lớn và 2 - 3 hàng vảy nhỏ hơn ở phía ngoài.  

Ngón tay I và ngón chân I thiếu vuốt. Màng da giữa các ngón phát triển. Bản mỏng dưới 
các ngón tay và ngón chân nguyên, dạng thùy bám. Số bản mỏng dưới ngón I - II - III - 
IV - V (trái/phải) chi trước lần lượt là 16/14 - 12/12 - 15/14 - 16/16 - 14/13; số bản 
mỏng dưới ngón I - II - III - IV - V (trái/phải) chi sau lần lượt: 15/15 - 15/14 - 17/15 - 
15/14 - 14/13. Mẫu vật là con cái nên không có lỗ đùi và lỗ hậu môn, nhưng có 22 vảy 
lớn xếp thành hàng.  

Đuôi dẹp, phần gốc đuôi cao 6,7mm, rộng 10,55mm (không kể riềm da), thuôn dần về 
phía sau, phân thành các thùy, có 20 thùy đuôi rõ, 2 thùy tiếp theo chỉ có ranh giới bên 
ngoài, riềm da phía gần mút đuôi không xẻ thùy, dài 14,77 mm. Vảy phía trên đuôi và 
các thùy đuôi lớn hơn nhiều so với vảy thân; phía trên đuôi không có nốt sần; vảy dưới 
đuôi lớn, không thành hàng cố định.  

Màu sắc:  

Trong dung dịch bảo quản có màu xám đen, màu sắc trên riềm da nâu sáng, nhạt. Có 4 
vệt sẫm ngang ở phần trên lưng, trên đuôi có 6 vệt đen, trong đó 3 vệt tiếp theo hình 
dạng giống trên lưng và 3 đoạn sẫm màu cho đến mút đuôi. Phần cằm, họng và ngực 
sáng màu, phần bụng sẫm với các đốm sẫm. Dưới đuôi nhạt màu hơn phía trên.  

Dẫn liệu về số đo của mẫu Thạch sùng đuôi thùy ở bảng 1.  
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Bảng 1. Số đo (mm) hình thái của Thạch sùng đuôi thuỳ Ptychozoon lionotum  

Tính trạng Số đo  Tính trạng Số đo Tính trạng Số đo 

SVL 93  OrbL 5,85 InterNar  3,61 

TailL 94,8  NarEye  8,67 EarL  1,67 

TailW 10,55  SnEye  11,26 TrunkL  40,76 

HL 31,69  EyeEar  8,14 ForeaL  10,47 

HW 22,68  SnEar  23,06 CrusL  14,66 

HH 12,21  InterOrb  10,47 ShinL  15,75 

Nhận xét: So sánh với mô tả về loài Thạch sùng đuôi thùy Ptychozoon lionotum ở 
PNKB với mô tả của Pawar &  Biswar (2001) ở Ấn Độ và của Taylor E.H. (1963) ở 
Thái Lan thấy có sự sai khác ở một số đặc điểm sau: so với mẫu ở Ấn Độ, số lượng vảy 
môi trên và vảy môi dưới của mẫu ở PNKB nhiều hơn (SL 13 – 14, mẫu Ấn Độ 10 - 11; 
IL 11, mẫu Ấn Độ 9); số thuỳ đuôi cũng nhiều hơn (22, mẫu Ấn Độ 19). So với mẫu ở 
Thái Lan có sai khác ở đặc điểm số bản mỏng dưới ngón IV chi sau và số thuỳ đuôi đều 
ít hơn (TIVS: 14 - 15, mẫu Thái Lan 17 -18; số thuỳ đuôi 22, mẫu Ấn Độ 28). Các đặc 
điểm khác só sự chênh lệch không đáng kể. So sánh về quan hệ di truyền và dựa trên 
mẫu vật đực sẽ góp phần bổ sung thêm thông tin và khẳng định tính xác thực về phân 
loại học của loài P. lionotum ở Phong Nha - Kẻ Bàng.  

3.2. Phân bố 

Trên thế giới, Thạch sùng đuôi thùy không phải là loài hiếm gặp, có phân bố ở Ấn Độ, 
nam Myanmar, Cam-pu-chia, nam Thái Lan và Ma-lai-xi-a (Nguyen et al., 2009; ).  

Tuy nhiên ở Việt Nam, loài Thạch sùng đuôi thùy Ptychozoon lionotum hiện mới được 
ghi nhận có phân bố ở Trảng Bom và Cát Tiên của tỉnh Đồng Nai và Phú Quốc của tỉnh 
Kiên Giang (theo Bobrov và Xemenov, 2008; Nguyen et al., 2009). Ghi nhận ở Phong 
Nha - Kẻ Bàng cũng là điểm phân bố xa nhất về phía Bắc của loài này ở Việt Nam.  
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NEW RECORD OF Ptychozoon lionotum Annandale, 1905 (Squamata: Sauria: 
Gekkonidae) FROM PHONG NHA - KE BANG NATIONAL PARK, QUANG 

BINH PROVINCE 

Hoang Ngoc Thao et al.  

SUMMARY 

Based on a single female specimen collected in the Phong Nha - Ke Bang National Park 
in 2011, I report the new record of Ptychozoon lionotum Annandale, 1905  from Quang 
Binh Province. This is also the northernmost record of the species in Vietnam 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 15/11/2012; sửa xong ngày 24/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Nguyễn Quảng Trường. 
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THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT KHU BẢO TỒN RỪNG SẾN  

TAM QUY, HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA 

NGUYỄN KIM TIẾN, PHẠM THỊ BÌNH, LÊ THỊ HỒNG 

Trường đại học Hồng Đức 

1. MỞ ĐẦU 

Khu bảo tồn (KBT) rừng Sến Tam Quy (STQ) huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa được 
Bộ NN&PTNT phê chuẩn theo Công văn số 1455/BNN-KH ngày 23 tháng 5 năm 2001 
và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã  ban hành Quyết định số 1766/QĐ-UB ngày 13 
tháng 7 năm 2001 về việc thành lập Khu BTTN rừng STQ, huyện Hà Trung tỉnh Thanh 
Hoá có diện tích 350ha. Mục tiêu là “Bảo vệ bằng được diện tích rừng Sến hiện còn; 
nghiên cứu, thực nghiệm một vài mô hình nhằm duy trì, mở rộng thêm diện tích rừng 
khu bảo tồn loài Sến”. Từ năm 2010, Cục Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh 
Thanh Hóa đã mở rộng rừng STQ lên hơn 500ha. Rừng STQ huyện Hà Trung có toạ độ 
20o00’00”_ 20o01’00” vĩ độ Bắc và 105o47’30” kinh độ Đông, thuộc địa phận 3 xã: Hà 
Lĩnh, Hà Tân, Hà Đông huyện Hà Trung. Rừng STQ là loại rừng thuần, thành phần 
rừng gồm có Sến, Lim, Dẻ, Sổ, Thông, Muồng, trong đó chủ yếu là diện tích trồng Sến 
với 349 ha. Vùng đệm bao gồm diện tích 795,5ha bao quanh KBT (thuộc địa phận hành 
chính các xã Hà Đông, Hà Ninh, Hà Tân) trong đó phần lớn là rừng thông (672,5ha) 
[11]. 

Theo Trạm khí tượng thủy văn huyện Hà Trung thì rừng STQ nằm trong vùng khí hậu 
nhiệt đới gió mùa, có nhiệt độ trung bình năm là 26.80C, thấp nhất là 60C (tháng 1), cao 
nhất là 410C (tháng 8). Tổng lượng mưa trung bình năm là 1600mm, trung bình tháng là 
138.12 mm (tháng cao nhất: là 305.3mm, thấp nhất: 20.7mm). Độ ẩm không khí trung 
bình tháng là 85.05 % (tháng cao nhất: 90%, tháng thấp nhất: 79%). Thịnh hành ở đây 
có 3 hướng gió chính: gió mùa Đông Bắc, gió Đông Nam và gió Tây. Khí hậu chia 
thành 2 mùa rõ rệt: mùa đông lạnh, khô và mùa hè nóng và mưa [11]. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu về đa dạng sinh học rừng STQ chưa được chú trọng, hiện 
mới chỉ có một số nghiên cứu của sinh viên khoa Lâm sinh Trường đại học Lâm nghiệp 
[6]. Chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào về thành phần các loài động vật ở đây. Vì vậy 
chúng tôi chọn nghiên cứu thành phần loài lưỡng cư, bò sát (LCBS) nhằm góp thêm các 
dẫn liệu về đa dạng sinh học của rừng STQ huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa.       

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012. Mỗi tháng đi 
nghiên cứu từ 1 - 2 ngày tại địa điểm nghiên cứu. 

Bằng các phương pháp nghiên cứu thành phần loài truyền thống: quan sát ngoài thực 
địa, dùng bộ ảnh màu LCBS để điều tra, phỏng vấn cán bộ và người dân; thu mẫu lạ 
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bằng tay, vợt, nạng,… chụp ảnh, ghi chép nhật ký và phân tích mẫu trong phòng thí 
nghiệm.  

Thiết lập 3 tuyến quan sát và thu mẫu với tổng chiều dài hơn 10 km. Tuyến 1: từ thôn 
Tây Ninh (xã Hà Ninh) qua ruộng lúa nước, khu dân cư, đi qua sinh cảnh sườn núi, chân 
núi, mép suối, bờ ruộng, thảm cỏ, các hốc đất, tầng cây bụi, khe đá…. Đến giáp địa 
phận xã Hà Tân dài khoảng 5 km. Tuyến 2: dọc theo khe suối ở trung tâm KBT rừng 
STQ từ chân núi lên đỉnh núi dài khoảng 1,5 km. Tuyến 3: dọc theo chân núi từ Hà 
Đông đến giáp cầu thôn Thọ Lộc (thuộc xã Hà Lĩnh), dài khoảng 4,5 km. Thời điểm 
quan sát và thu mẫu từ 6h30 đến 20h00. Kết quả đã thu được 20 mẫu ếch nhái, 50 mẫu 
bò sát.  

Mẫu vật được định loại theo Đào Văn Tiến (1977, 1978, 1979, 1981, 1982) và Er 
Mizhao, K. Adler (1993). Danh sách thành phần loài được trình bày theo Nguyen et al. 
(2009). Dựa vào Sách Đỏ Việt Nam (2007), phần Động vật, Nghị định số 32/NĐ-
CP/2006 và Danh lục Đỏ IUCN (2010) để đánh giá mức độ quý hiếm. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Danh sách thành phần loài 

Kết quả danh sách thành phần loài LCBS ở KBT rừng KVNC được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần loài LCBS ở KBT rừng STQ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học 
Mẫu
/ĐT

IUCN 
2010 

SĐVN 
2007 

NĐ32 

2006 

 LỚP LƯỠNG CƯ Amphibia Linnaeus, 1758     

 Bộ không đuôi Anura Fischer von Waldheim, 
1813 

    

 1. Họ Cóc tía Bombinatoridae Gray, 1825     

1 Cóc tía Bombina maxima (Boulenger, 1905) ĐT  CR  

 2. Họ Cóc Bufonidae Gray, 1825     

2 Cóc rừng Ingerophrynus galeatus (Gunther, 
1864) 

QS  VU  

3 Cóc nhà Duttaphrynus melanostictus 
(Schneider, 1799) 

M    

 3. Họ Nhái bén Hylidae Rafinesque, 1815     

4 Nhái bén Hyla simplex (Boettger, 1901) ĐT    

 4. Họ Nhái bầu Microhylidae Gunther, 1858     

5 Ễnh ương thường Kaloula pulchra (Gray, 1831) QS    

6 Nhái bầu vân Microhyla pulchra (Hallowell, 1861) M    
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7 Nhái bầu hoa Microhyla fissipes (Boulenger, 1884) M    

 5. Họ Ếch nhái chính 
thức 

Dicroglossidae Anderson, 1871     

8 Ngóe (nhái) Fejervarya limnocharis 
(Gravenhorst, 1829) 

M    

9 Ếch đồng Hoplobatrachus rugulosus 
(Wiegmann, 1834) 

M    

 6. Họ Ếch nhái Ranidae Rafinesque, 1814     

10 Chẫu  Hylarana guentheri (Boulenger, 
1882) 

M    

11 Ếch suối Hylarana nigrovitata (Blyth, 1855) M    

12 Chàng đài bắc Hylarana taipehensis (Van 
Denburgh, 1909) 

M    

 7. Họ Ếch cây Rhacophoridae Hoffman, 1932     

13 Chẫu chàng Polypedates  leucomystax 
(Gravenhorst, 1829) 

QS    

 LỚP BÒ SÁT Reptila Laurenti, 1768     

 Bộ có vảy Squamata Oppel, 1811     

 1. Họ nhông Agamidae Gray, 1827     

14 Ôrôcapra Acanthosaura capra (Gunther, 1861) ĐT    

15 Ôrôvảy Acanthosaura lepidogaster (Cuvier, 
1829) 

M    

16 Nhông emma Calotes emma (Gray, 1845) M    

17 Nhông xanh Calotes versicolor (Daudin, 1802) ĐT    

18 Rồng đất Physignathus cocincinus (Cuvier, 
1829) 

QS  VU  

 2. Họ Tắc kè Gekkonidae Gray, 1825     

19 Thạch sùng cụt Gehyra mutilata (Wiegmann, 1834) M    

20 Tắc kè Gekko gecko (Linnaeus, 1758) ĐT  VU  

21 Thạch sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus (Schlegel, 
1836) 

M    

22 Thạch sùng Việt Nam H. vietnamensis (Darevsky & 
Kupriyanova, 1984) 

M    

 3. Họ Thằn lằn giun Dibamidae Boulenger, 1884     

23 Thằn lằn giun bua rê Dibamus bourreti (Angel, 1935) M    
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 4. Họ Thằn lằn chính 
thức 

Lacertidae Gray, 1825     

24 Liu điu cuni Takydromus  kuehnei (Van 
Denburgh, 1909) 

M    

25 Liu điu chỉ Takydromus sexlineatus (Daudin, 
1802) 

M    

26 Liu điu von te Takydromus wolteri (Fischer, 1885) M    

 5. Họ Thằn lằn bóng Scincidae Gray, 1825     

27 Thằn lằn bóng đuôi 
dài 

Eutropis longicaudata (Hallowell, 
1856) 

M    

28 Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820) QS    

 6. Họ Kỳ đà Varanidae Gray, 1827     

29 Kỳ đà hoa Varanus salvator (Laurenti, 1786) ĐT  EN IIB 

 7. Họ Rắn giun Typhlopidae  Merrem, 1820     

30 Rắn giun thường Ramphotyphlops braminus (Daudin, 
1803) 

M    

 8. Họ Trăn Pythonidae Fitzinger, 1826     

31 Trăn đất Python molurus (Linnaeus, 1758) QS LR CR IIB 

 9. Họ Rắn mống Xenopeltidae Bonaparte, 1845     

32 Rắn mống, rắn hổ 
thiếc 

Xenopeltis unicolor (Reinwardt in 
Boie, 1827) 

ĐT    

 10. Họ Rắn nước Colubrinae Oppel, 1811     

33 Rắn rào đốm Boiga multomaculata (Boie, 1827) ĐT    

34 Rắn sọc dưa Coelognathus radiatus (Boie, 1827) QS  VU IIB 

35 Rắn ráo thường Ptyas korros (Schlegel, 1837) ĐT  EN  

36 Rắn ráo trâu Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758) ĐT  EN IIB 

37 Rắn hoa cỏ vàng Rhabdophis chrysargos (Schlegel, 
1837) 

QS    

38 Rắn hoa cỏ nhỏ Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 
1837) 

QS    

39 Rắn nước đốm vàng Xenochrophis flavipunctatus  

(Hallowell, 1861) 

M    

 11. Họ Rắn hổ Elapidae Boie, 1827     

40 Rắn cạp nia nam Bungarus candidus (Linnaeus, 1758) ĐT   IIB 

41  Rắn cạp nong Bungarus fasciatus (Schneider, 1801) ĐT  EN IIB 
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42 Rắn cạp nia bắc Bungarus multicinctus (Blyth, 1860) M   IIB 

43 Rắn hổ mang Naja atra (Cantor, 1842) QS  EN IIB 

44 Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) M  CR IB 

45 Rắn lá khô đầu hình 
chữ V 

Sinomicrurus kelloggi (Pope, 1928) ĐT    

 12. Họ Rắn lục Viperidae Oppel, 1811     

46 Rắn lục mép trắng Cryptelytrops albolabris (Gray, 1842) QS    

 Bộ Rùa Testudines Linnaeus, 1758     

 13. Họ Rùa đầm Geomydidae Theobald, 1868     

47 Rùa hộp trán vàng Cuora galbinifrons (Bourret, 1939) ĐT CR EN  

48 Rùa sa nhân Cuora muohti (Gray, 1862) ĐT EN   

 14. Họ Rùa núi Testudinidae Gray, 1825     

49 Rùa núi viền Manouria impressa (Gunther, 1882) ĐT VU VU IIB 

 15. Họ baba Trionychidae Fitzinger, 1826     

50 Baba gai Palea steindachneri (Siebenrock, 
1906) 

ĐT EN VU  

51 Baba trơn Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 
1835) 

QS VU   

Ghi chú: M: Mẫu; QS: quan sát; ĐT: điều tra;  CR: cực kỳ nguy cấp; EN: nguy cấp; VU: sẽ 
nguy cấp; IB: cấm khai thác buôn bán; IIB: hạn chế khai thác. 

Qua bảng 1 cho thấy, ở KBT Rừng STQ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá có 51 loài 
LCBS thuộc 3 bộ, 22 họ; chiếm 9,00% số loài của cả nước. Trong đó, có 38 loài, 15 họ, 
2 bộ bò sát và 13 loài, 7 họ, 1 bộ lưỡng cư. 

3.2. Đa dạng về thành phần loài Bò sát theo các họ 

Kết quả điều tra và phân loại thành phần loài trong các họ Bò sát của KBT rừng STQ, 
huyện Hà Trung, Thanh Hoá được trình bày ở bảng 1 cho thấy họ rắn nước (Colubridae) 
là họ có nhiều loài nhất với 7 loài; có 7 họ có 1 loài là họ thằn lằn giun (Dibamidae), Họ 
Kỳ đà (Varanidae), họ Trăn (Boidae),  họ Rắn mống (Xenopiltidae), họ Rắn Giun 
(Typhlopidae), họ rắn lục (Viperidae) và họ rùa núi (Testudinidae); 3 họ 2 loài: họ Thằn 
lằn bóng (Scincidae), họ Rùa đầm (Emydidae) và họ Baba (Trionychidae). 

3.3. Đa dạng thành phần loài Lưỡng cư theo các họ 

Kết quả điều tra và phân loại thành phần loài trong các họ Lưỡng cư của KBT rừng 
STQ, huyện Hà Trung, Thanh Hoá được trình bày ở bảng 1 cho thấy KBT rừng STQ có 
7 họ lưỡng cư, trong đó 2 họ có số loài nhiều nhất là họ Microhylidae và họ Ranidae 
đều có 3 loài, 2 họ có 2 loài là họ Bufonidae và Dicroglossidae; 3 họ có 1 loài là: họ 
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Hylidae, Bombinatoridae và Rhacophoridae. Như vậy, trong 7 họ Lưỡng cư đã có đến 3 
họ (chiếm 42,8%) có 1 loài.  

3.4. Giá trị bảo tồn 

Trong số 51 loài LCBS, có 16 loài (chiếm 31,37% tổng số loài của KBT), được ghi 
trong Sách Đỏ Việt Nam, gồm 3 loài ở bậc CR , 7 loài ở bậc EN và 6 loài ở bậc VU. 

So với Nghị định số 32/2006/NĐ-CP về “Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy 
cấp, quý hiếm” của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam thì Trung tâm BTTN Rừng 
Sến Tam Quy, Hà Trung có 11 loài bò sát (28,95% tổng số loài bò sát), gồm 1 loài 
nghiêm cấm khai thác (nhóm IB) và 10 loài ở nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục 
đích thương mại (nhóm IIB). 

Đặc biệt, ở KBT Rừng Sến Tam Quy, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá có 6 loài bò sát 
được ghi trong Danh lục Đỏ của Hiệp hội BTTN quốc tế (IUCN, 2010), chiếm 15% 
tổng số loài. Trong đó, 1 loài bậc LR (ít nguy cấp), 2 loài bậc VU (sẽ nguy cấp), 2 loài 
bậc EN (nguy cấp), 1 loài bậc CR (rất nguy cấp). 

4. KẾT LUẬN 

Lần đầu tiên ghi nhận KBT rừng STQ có 51 loài LCBS, trong đó là 38 loài thuộc 15 họ, 
2 bộ bò sát và 13 loài thuộc 7 họ, 1 bộ lưỡng cư. 

Có 16 loài LCBS ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, 6 loài ghi trong Danh lục Đỏ của IUCN 
và 11 loài ghi trong Nghị Định 32/2006/NĐ-CP về “Quản lý thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp, quý hiếm”. 
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HERPETOFAUNA OF TAM QUY OHIA FOREST IN HA TRUNG DISTRICT, 

THANH HOA PROVINCE 

Nguyen Kim Tien et al. 

SUMMARY 

The field surveys were conduted in Tam Quy ohia forest from 10/2010 to 4/2012. There 
are 51 species of herpetofauna have been recorded including 13 species of amphibians 
(seven families, 1 order) and 38 species of repptiles (15 families, 2 orders). Among 
them 16 species are listed in the Vietnam Red Data Book (2007), 6 species are listed in 
the IUCN Red Lits (2010) and 11 species are listed in the Government Decree No 
32/2006/ND-CP.  

----------------------------------------------------------------- 

Nhận bài ngày 12/10/2012; sửa xong ngày 7/11/2012. 

Người nhận xét: PGS. TS. Hoàng Xuân Quang.  
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LƯỠNG CƯ ĐÔ THỊ KHU VỰC TRUNG TÂM  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐÀM THỊ HÀ TRANG, LÊ THỊ THUỲ DƯƠNG 

Trường đại học Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 

1. MỞ ĐẦU 

Hệ sinh thái đô thị đang ngày càng mở rộng trên thế giới và thu hút nhiều sự quan tâm 
nghiên cứu bởi sự đe dọa đến hệ động - thực vật tự nhiên, đặc biệt là nhóm Lưỡng cư, 
chúng là những loài có tính di động thấp và rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường 
(Duellman và Trueb, 1994). 

Những tác động của con người trong đô thị như bê tông hóa hệ thống ven thủy vực, thu 
hẹp diện tích đất ngập nước, suy giảm chất lượng môi trường ở các thủy vực, giao thông 
đã được nghiên cứu có ảnh hưởng tới đời sống các loài Lưỡng cư, làm đứt quãng sự 
chuyển tiếp môi trường từ dưới nước lên trên cạn, ảnh hưởng tiêu cực đến ấu trùng sống 
trong nước, loại bỏ nơi sinh sản của chúng và làm giảm khả năng sống sót của một số 
loài (Parris, 2006; Becker và cộng sự, 2007; Alford và cộng sự, 1999; Ficetola và cộng 
sự, 2003; Fahrig và cộng sự, 1994). 

Tại thành phố Hồ Chí Minh quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, các loài  Lưỡng 
cư sẽ đi về đâu và tập trung ở khu vực nào khi mà diện tích xanh đang ngày càng thu 
hẹp dần? Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu sự thích ứng của các loài 
Lưỡng cư đối với quá trình đô thị hóa ở khu vực nội thành Thành phố. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các đợt khảo sát tập trung vào mùa mưa từ tháng 3 đến tháng 5/2012 ở hai dạng sinh 
cảnh: thủy vực có nguồn gốc tự nhiên và thủy vực nhân tạo trong khu vực nội thành 
thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng, 18 điểm khảo sát chủ yếu là các sinh cảnh đất ngập 
nước ở các công viên và ven sông bao gồm cả khu vực có thảm thực vật ven bờ và khu 
vực bị bê tông hóa xung quanh thủy vực đã được điều tra. 

Các địa điểm khảo sát bao gồm:  

a. Thủy vực tự nhiên:  

Thảm thực vật tự nhiên ven bờ: công viên cầu Ánh Sao, quận 7; Hồ Kỳ Hòa, quận 10; 
công viên Thanh Đa, quận Bình Thạnh; khu dân cư sông Giồng, quận 2; khu dân cư Phú 
Lợi, quận 8; Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh; dọc sông Sài Gòn, quận 2. 

Bê tông hóa ven bờ: Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh; dọc bến Bạch Đằng, quận 1; dọc 
kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. 
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b. Thủy vực nhân tạo 

Sinh cảnh giả tự nhiên: công viên Tao Đàn, quận 1; công viên 23/9, quận 1; công viên 
cầu Ánh Sao, quận.7; công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình; biệt thự Thảo Điền, 
quận 2.  

Hồ nước nhân tạo hoàn toàn: công viên Tao Đàn, quận 1; công viên Lê Văn Tám, quận 
3; công viên Thích Quảng Đức, quận 3; công viên Phú Lâm, quận 6; công viên Lê Thị 
Riêng, quận 10; Hồ Kỳ Hòa, quận 10; công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình.  

Các đợt khảo sát được tiến hành vào ban đêm từ 19h - 23h hàng ngày. Mẫu được chụp 
hình ngoài tự nhiên trước khi bắt bằng tay và đựng trong túi nilon. Các đặc điểm về 
trạng thái hoạt động (tiếng kêu, bắt cặp, bắt mồi, đẻ trứng) và môi trường sống xung 
quanh cũng được ghi nhận. Mẫu vật được cố định trong cồn 80% trong vòng 24h sau 
khi làm chết bằng cồn 15% - 25% (McDiarmid, 1994). Sau đó, mẫu được chuyển sang 
bảo quản trong cồn 70% và lưu trữ tại Phòng thí nghiệm Động vật, Đại học Khoa học 
Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.  

Việc định tên các loài lưỡng cư thu nhận được ở khu vực nghiên cứu dựa vào tài liệu 
của các tác giả: Bourret (1942); Inger et al (1999); Smith (1921, 1924). Tên khoa học và 
tên tiếng Việt của các loài theo Nguyen et al.  (2009). Mức độ quý hiếm của từng loài 
được xác định theo danh lục đỏ của IUCN (2011). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần loài lưỡng cư ghi nhận được 

Kết quả khảo sát ở các điểm nghiên cứu đã ghi nhận được 8 loài lưỡng cư thuộc 5 họ 
trong cùng bộ Anura (Bảng 1). Tổng hợp về khu vực phân bố các loài ếch nhái ở Việt 
Nam theo Nguyễn Văn Sáng và cộng sự (2009), danh sách 16 loài lưỡng cư được xây 
dựng cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 

Bảng 1. Thành phần các loài Lưỡng cư ghi nhận được trong khu vực khảo sát 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam 
IUCN 
2011 

 ANURA BỘ KHÔNG ĐUÔI  

 Bufonidae Họ Cóc  

1 Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 
1799) 

Cóc nhà  

 Dicroglossidae Họ Ếch nhái chính chức  

2 Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 1829) Ngóe  

3 Fejervarya cancrivora (Gravenhorst, 1829)* Ếch cua  

4 Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 
1834) 

Ếch đồng  
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5 Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829)** Cóc nước sần  

 Ranidae Họ Ếch nhái  

6 Hylarana erythraea (Schlegel, 1837) Chàng xanh  

7 Hylarana guentheri (Boulenger, 1882)* Chẫu chàng  

8 Hylarana macrodactyla (Günther, 1858)* Chàng hiu  

 Microhylidae Họ Nhái bầu  

9 Microhyla fissipes (Gravenhorst, 1829)** Nhái bầu hoa  

10 Kaloula pulchra (Gray, 1831)** Ễnh ương  

11 Glyphoglossus molossus (Günther, 1868)* Nhái lưỡi LR/nt 

12 Microhyla butleri (Boulenger,1900)* Nhái bầu bút lơ  

13 Microhyla heymonsi (Vogt, 1911)* Nhái bầu hây môn  

14 Microhyla pulchra (Hallowell, 1861)* Nhái bầu vân  

15 Micryleta inornata (Boulenger,1890)* Nhái bầu trơn  

 Rhacophoridae Họ Ếch cây  

16 Polypedates leucomystax (Gravenhorst, 
1829) 

Ếch cây mép trắng  

Ghi chú: (*): Theo tổng hợp của Nguyen et al. (2009); (**): Những loài ghi nhận được trong đề 
tài nhưng không có trong danh lục của Nguyen et al (2009); LR/nt: sắp bị đe dọa.  

Tất cả các loài hiện diện đều thuộc nhóm Ít nguy cấp vì sự phân bố khá rộng và hiện 
diện cả ở những khu vực bị tác động (theo IUCN 2011). Trong số này chỉ có 1 loài được 
xếp vào nhóm sắp bị đe dọa (LR/nt) là Nhái lưỡi Glyphoglossus molossus.  

Theo Nguyen et al. (2009), các loài Duttaphrynus melanostictus, Fejervarya 
limnocharis, Hoplobatrachus rugulosus và Polypedates leucomystax được ghi nhận có 
trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh; loài Hylarana erythraea chỉ được ghi nhận tại 
Thủ Đức nhưng trong quá trình khảo sát chúng tôi cũng tìm thấy ở vùng nội thành. 
Cũng theo Nguyen et al. (2009), có 8 loài lưỡng cư đã từng được ghi nhận trước đó tại 
Sài Gòn nhưng trong quá trình thực hiện đề tài không thu nhận được gồm: 
Glyphoglossus molossus, Microhyla butleri, Microhyla heymonsi, Microhyla pulchra, 
Micryleta inornata, Fejervarya cancrivora, Hylarana guentheri và Hylarana 
macrodactyla. Các loài này được ghi nhận tại Sài Gòn từ rất lâu, 70 - 104 năm trước trừ 
loài Fejervarya cancrivora mới được ghi nhận cách đây 4 năm.  

Glyphoglossus molossus hiện đang ở cấp độ sắp bị đe dọa do bị khai thác quá mức làm 
thực phẩm nên quần thể đang suy giảm. Loài này được Bourret ghi nhận tại khu vực 
Chợ Lớn năm 1942. Chúng thường sinh sản trong các hố nước sâu ngập nước theo mùa 
và thường không phổ biến ở những khu vực đông dân cư hay khu vực nông nghiệp. Như 
vậy, sự đô thị hóa ở thành phố có thể đã ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài này. 
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Nhóm Microhyla gồm Microhyla butleri, Microhyla heymonsi, Microhyla pulchra  
thường sống ở bìa rừng, gần những vũng nước nhỏ, khu vực vườn cây, bụi cỏ rậm rạp 
hay đồng lúa. Đề tài chỉ tiến hành khảo sát trong khu vực trung tâm, chưa khảo sát 
những huyện vùng ven nên việc không ghi nhận được những loài này có thể do giới hạn 
khu vực khảo sát. Loài Micryletta inornata  được ghi nhận là ít phổ biến ở những khu 
vực nông nghiệp hóa hay khu dân cư. Tại Trung Quốc, loài này được cho là bị đe dọa 
bởi sự trồng cây cao su ồ ạt và hoạt động xây dựng của con người. Việc không ghi nhận 
được loài này trong khu vực nghiên cứu cũng có thể do tác động của con người lên loài 
này tại thành phố Hồ Chí Minh.  

Fejervarya cancrivora khó có thể tìm thấy ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vì môi 
trường sống của chúng là các đồng ruộng, bờ ao hồ, đầm lầy nước lợ ven biển hay rừng 
ngập mặn. Loài này được ghi nhận tại Khu dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ. 
Tại khu vực nội thành không có thủy vực nước lợ nên không thể đáp ứng nhu cầu sống 
của loài này.  

Hai loài thuộc giống Hylarana là H. guentheri và H. macrodactyla được ghi nhận khá 
phổ biến ở những khu vực bị tác động, đồng lúa, bụi cỏ ngập nước và ngay cả những 
vũng nước nhân tạo. Như vậy, việc không ghi nhận sự hiện diện của các loài này có thể 
cũng là do khu vực khảo sát chỉ giới hạn trong khu vực trung tâm. 

Ngoài những loài trên, 3 loài Occidozyga lima (hình 1), Microhyla fissipes (hình 2) và 
Kaloula pulchra lần đầu được ghi nhận tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. 
Đây là những loài có sự phân bố rộng, từ khu vực rừng vùng thấp đến khu vực bị tác 
động, khu vực nông nghiệp hay trong các thành phố. Trong các nghiên cứu trước đây, 
khu vực khảo sát không được đề cập chi tiết mà chỉ nói chung là khu vực Sài Gòn. Vì 
vậy việc so sánh kết quả thu được của đề tài với các tài liệu trích dẫn gặp nhiều khó 
khăn.  

Số lượng các cá thể Lưỡng cư ghi nhận được ở bảng phụ lục 1 và 2. Trong đó, có 4/18 
điểm khảo sát không ghi nhận được cá thể nào. 

3.2. Sự hiện diện của các loài theo sinh cảnh 

Bảng 2. Sự hiện diện của các loài ghi nhận được ở các sinh cảnh 

TT Loài 

Thủy vực tự nhiên Thủy vực nhân tạo 

Thực vật 
ven bờ 

Bê tông 
hóa 

Thực vật 
ven bờ 

Bê tông 
hóa 

1 Duttaphrynus melanostictus x x x x 

2 Fejervarya limnocharis x  x x 

3 Hoplobatrachus rugulosus x    

4 Occidozyga lima x    

5 Hylarana erythraea x  x  
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6 Microhyla fissipes x   x 

7 Kaloula pulchra x  x  

8 Polypedates leucomystax x  x x 

Duttaphrynus melanostictus là loài có sự phân bố rộng rãi nhất. Chúng hiện diện ở tất cả 
các sinh cảnh khảo sát nên có thể thấy chúng thích nghi tốt với môi trường đô thị. Trong 
khi đó, Hoplobatrachus rugulosus và Occidozyga lima chỉ xuất hiện ở thủy vực tự 
nhiên;  loài Hylarana erythraea và Kaloula pulchra cũng  được ghi nhận ở những thủy 
vực tự nhiên hay nhân tạo; các thủy vực này đều có thảm thực vật xung quanh.  

Tất cả 8 loài ghi nhận được đều hiện hiện tại những thủy vực tự nhiên vẫn còn giữ sinh 
cảnh thảm thực vật tự nhiên ven bờ. Đây là môi trường thích hợp cho đời sống Lưỡng 
cư vì thảm thực vật tự nhiên tạo thành vùng chuyển tiếp giữa hai môi trường nước và 
cạn vẫn đang được duy trì; không gian xanh phủ rộng tạo điều kiện cho sự di chuyển 
giữa các môi trường sống khác nhau để tìm kiếm nguồn thức ăn. Trong đó, khu vực ven 
sông Sài Gòn gặp nhiều loài nhất với 5 trên tổng số 8 loài ghi nhận được (Duttaphrynus 
melanostictus, Hoplobatrachus rugulosus, Fejervarya limnocharis, Occidozyga lima, 
Microhyla fissipes) (hình 3). Như vậy, hệ thực vật xung quanh các thủy vức có ý nghĩa 
quan trọng đối với đời sống của các loài lưỡng cư.  

Tại những khu vực đã bị tác động hoàn toàn của quá trình đô thị hóa như bến Bạch 
Đằng, ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bê tông hóa với hệ thống chiếu sáng, lan can, xi 
măng lát dọc hai ven kênh làm san lấp thảm thực vật tự nhiên đã làm gián đoạn quá 
trình di chuyển giữa hai môi trường nước và cạn, vì thế sự sinh sản bị ngăn cản (hình 4). 
Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc không ghi nhận được bất kì loài Lưỡng cư nào ở 
đây. Ngoài ra, loài Fejervarya limnocharis được ghi nhận với một số lượng lớn (hơn 24 
cá thể) tại một điểm duy nhất trên bờ rạch vẫn còn giữ nguyên sinh cảnh tự nhiên với hệ 
thực vật phát triển lấn sông trong khi tất cả các điểm còn lại đã bị xi măng hóa bờ kè 
không thấy được cá thể Lưỡng cư nào. Điều này càng chứng tỏ tầm quan trọng của thảm 
thực vật ven thủy vực đối với đời sống các loài Lưỡng cư. 

Sự hiện diện các loài Lưỡng cư tại những thủy vực nhân tạo cũng cho thấy tầm quan 
trọng của hệ thực vật. Vì vậy tại các hồ có suối, núi đá, cây cối bao quanh ở công viên 
cầu Ánh sao, công viên Tao Đàn và công viên Hoàng Văn Thụ, nhiều loài như 
Duttaphrynus melanostictus, Fejervarya limnocharis, Kaloula pulchra, Polypedates 
leucomystax, Hylarana erythraea cũng được ghi nhận (hình 5). Riêng 2 loài 
Polypedates leucomystax và Microhyla fissipes lại có thể tồn tại và phát triển tốt tại 
những hồ nước bị bê tông hóa một phần hay hoàn toàn (công viên tao Đàn, Kỳ Hòa). 
Nghiên cứu đã ghi nhận được sự bắt cặp, sinh sản đẻ trứng và sự phát triển của nòng 
nọc 2 loài này tại những khu vực trên (hình 6). Ngược lại, tại những hồ câu cá thư giãn 
với bờ xi măng khá dốc, không có thảm thực vật ngay vùng chuyển tiếp như ở công 
viên Phú Lâm, Lê Thị Riêng và công viên Hoàng Văn Thụ không loài Lưỡng cư nào 
được ghi nhận. Sự có mặt của những loài cá có thể là nguyên nhân làm suy giảm sự 
sống sót của ấu trùng các loài Lưỡng cư. 
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3.3. Một số tác động của con người lên các loài lưỡng cư đô thị 

Sinh cảnh sống bị thu hẹp do hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như hiện trạng ô 
nhiễm nghiêm trọng của các thủy vực trong thành phố là tác động chính ảnh hưởng đến 
đời sống của các loài lưỡng cư tại đây. 

Ngoài ra, hoạt động giao thông với lưu lượng lớn xe cộ trên đường cũng là tác nhân làm 
gia tăng tỷ lệ tử vong của ếch nhái đô thị. Trong quá trình khảo sát, 2 cá thể ếch nhái 
được ghi nhận chết vì giao thông: 1 cá thể Duttaphrynus melanostictus và 1 cá thể 
Kaloula pulchra. 

Việc nuôi cá cảnh trong các thủy vực tự nhiên và nhân tạo phục vụ nhu cầu giải trí, thư 
giãn của người dân cũng đe dọa sự sống sốt của ấu trùng các loài lưỡng cư trong thành 
phố vì nhiều loài cá là nhóm có ăn thịt nòng nọc. Thêm vào đó, hoạt động thay nước hồ 
cũng ảnh hưởng đến các giai đoạn trứng và ấu trùng của lưỡng cư. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã ghi nhận được 8 loài Lưỡng cư thuộc 5 họ trong cùng bộ Anura tại 18 
điểm khảo sát trong khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó 3 loài được 
bổ sung thêm vào khu vực phân bố tại Thành phố Hồ Chí Minh là Occidozyga lima, 
Microhyla fissipes và Kaloula pulchra. 

Trong khu vực nội thành, Lưỡng cư chỉ có phân bố ở các thủy vực tự nhiên hay nhân 
tạo nhưng vẫn còn hệ thực vật ven bờ. Những thủy vực chịu sự tác động lớn của đô thị 
hóa dường như không ghi nhận được sự xuất hiện hệ Lưỡng cư.  

Có 8 loài lưỡng cư không tìm thấy so với các nghiên cứu trước đây, trong đó có cả 
những loài rất phổ biến, điều đó chứng tỏ sự tác động rất lớn của môi trường đô thị lên 
mội trường sống các loài. Vì thế các sinh cảnh đất ngập nước với hệ thực vật ven bờ cần 
được duy trì và bảo vệ. 

------------------------------------------------------ 

Ghi chú: Xem ảnh minh họa ở phần phụ lục. 
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AMPHIBIAN IN CENTER OF HO CHI MINH CITY 

Dam Thi Ha Trang, Le Thi Thuy Duong 

SUMMARY 

Amphibian declines have been documented globally due to various reasons including 
urbanization. There is an absence of research in Ho Chi Minh city where amphibian 
community has been affected by high pressure of urban development. This study aims 
to look for amphibian species composition and habitats of each species which will 
provide baseline information for further studies of the impacts of urbanization on 
amphibians. In the view of this, 18 sites in city were surveyed from March to May 2012 
by visual encounter surveys at night. In total, 8 species belonging to 5 families of Anura 
were recorded. All of them were found in natural and artificial wetlands with vegetation 
existence. There are little amphibians species at others water bodies which were 
concreted. Some activities of citizens that influence to amphibian populations were 
observed including habitat split, road traffic and harvesting for food. 

------------------------------------------------------------------- 

Nhận bài ngày 16/10/2012; sửa xong ngày 10/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Hoàng Ngọc Thảo. 
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ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI SÂU HẠI  
CỦA CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ TRÊN HỆ SINH THÁI ĐỒNG RUỘNG 

XÃ TRIÊU DƯƠNG, TĨNH GIA, THANH HÓA VỤ ĐÔNG 2011 

CAO TIẾN TRUNG, LÊ THỊ THU, DƯƠNG THỊ TRANG 

Trường đại học Vinh 

1. MỞ ĐẦU 

Các loài ếch nhái như: ngóe (Fejervarya limnocharis Gravenhost, 1829), cóc nhà 
(Dattaphrynus melanostictus schneider,1799), chẫu chuộc (Hylarana guentheri 
Bouleger, 1882) là những loài khá phổ biến trên đồng ruộng. Chúng sử dụng sâu hại 
làm thức ăn (dựa trên mối quan hệ vật ăn thịt- con mồi). Chính vì vậy đây là nhóm 
lưỡng cư có vai trò rất lớn đối với hệ sinh thái nông nghiệp góp phần ổn định năng suất 
và giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra . Trong hệ sinh thái nông nghiệp, các nhóm ếch 
nhái rất phổ biến chúng sử dụng các loại động vật nhỏ hơn làm thức ăn trong đó có các 
nhóm sâu hại (Trần Kiên, 1977). Vì vậy việc nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của các 
loài ếch nhái phổ biến trên đồng ruộng và làm rõ mối quan hệ của chúng với sâu hại là 
cần thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mẫu nghiên cứu được thu thập trên đồng ruộng xã Triêu Dương - Tĩnh Gia - Thanh 
Hóa, từ tháng 10/2011 đến giữa tháng 3/2012. Các sinh cảnh nghiên cứu: Sinh cảnh 
đồng ruộng: gồm bờ ruộng nước, bờ ruộng cạn và bờ mương đất; Khu vực trồng màu: 
(trồng ngô, lạc….); Khu vực ven khu dân cư. 

Thu mẫu định tính các loài sâu hại và ếch nhái. Thu mẫu định lượng bằng cách tiến 
hành điều tra 1 lần/ tuần trên các khu vực đồng ruộng, đếm số lượng các loài ếch nhái 
và sâu hại. 

Phương pháp xác định thành phần thức ăn: Mẫu ếch nhái được tiến hành phân tích tại 
phòng thí nghiệm Động vật - Trường đại học Vinh. 

Tần số bắt gặp thức ăn tính theo công thức: 

- Tần số gặp thức ăn cho một lần thu mẫu được tính theo công thức tần suất T1: 

M

m
S 

 

Trong đó: m là số dạ dày có mẫu thức ăn; M là số dạ dày 
nghiên cứu  

    - Tần số gặp thức ăn cho tổng các lần thu mẫu được thống kê theo công thức 
xác suất đầy đủ T2:  

N

Sini
F 

 

Trong đó: ni là tần số thu  mẫu có gặp thức ăn với tần số Si; N 
là số lần thu mẫu 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.2.1. Đặc điểm dinh dưỡng 

- Thành phần thức ăn 

Bảng 1: Thành phần thức ăn của ba loài ếch nhái ở khu vực đồng ruộng xã Triêu 
Dương, vụ Đông 2011 

TT Thành phần thức ăn 
Ngóe (n=112) Cóc nhà (n=9) Chẫu (n=9) 

T1 (%) T2(%) T1 (%) T2 (%) T1 (%) T2 (%) 

1 Bộ cánh cứng Coleoptera 75 15,22 67 15,38 78 17,9 

2 Bộ cánh nửa Hemiptera 8,03 3,31 33,3 7,7 33,3 7,7 

3 Bộ cánh màng Hymenoptera 78,5 43,99 22,2 5,1 44,4 10,25 

4 Bộ cánh vảy Lepidoptera 27,67 6,93 78 17,9 67 15,38 

5 Bộ nhện lớn Araneida 38,39 6,35 11,1 2,56 11,1 2,56 

6 Bộ cánh thẳng Orthoptera 15,17 9,12 22,2 5,1 44,4 10,25 

7 Bộ hai cánh Diptare 17,85 5,95 44,4 10,25 22,2 5,1 

8 Bộ cánh đều Homoptera 28,57 11,21 11,1 2,56 11,1 2,56 

9 Nhóm rết Scolopendomorpha 0 0 67 15,38 0 0 

10 Giun đất 5,35 1,19 22,2 5,1 0 0 

11 Thân mềm 7,14 2,38 44,4 10,25 0 0 

12 Họ ếch nhái Ranidae 8,03 0,79 0 0 0 0 

13 Giáp xác 6,3 1,53 11,1 2,56 33,3 7,7 

14 Thực vật 10,71 7,14 22,2 5,1 44,4 10,25 

15 Họ khác 4,47 1,13 33,3 7,7 22,2 5,1 

Tổng số loài 14 14 11 

Trong 3 loài ếch nhái khác nhau có độ phong phú thức ăn cũng khác nhau. Trong đó 
Ngóe và có nhà có số loại thức ăn phong phú nhất ( 14 loại) trong tổng số 15 loại thức 
ăn được phân tích, Chẫu có phổ thức ăn hẹp hơn so với Cóc nhà và Ngóe (11 loại). 

Theo công thức xác định tần số bắt gặp các loại thức ăn (T1 và T2) thì sự bắt gặp các 
loài thức ăn đối với các loài ếch nhái là khác nhau: đối với Ngóe, các loại thức ăn ưa 
thích theo công thức T1 gồm: Bộ cánh màng  Hymenoptera (78,5%), Bộ cánh cứng 
Cleoptera (75%), thấp nhất là nhóm  rết Scolopendomorpha (0%). Loại thức ăn ưa thích 
của Ngóe theo công thức T2 gồm: Bộ cánh màng Hymenoptera (43.99%), bộ cánh cứng 
Cleoptera (15,22%), nhóm rết Scolopendomorpha không gặp. 
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Cóc nhà có các loại thức ăn ưa thích tính theo công thức T1 gồm: Bộ cánh vảy 
Lepidoptera (78%), bộ cánh cứng Coleoptera (67%), nhóm rết - Scolopendomorpha 
(67%). Loại thức ăn ưa thích của Cóc nhà tính theo công thức T2 gồm: : Bộ cánh vảy 
Lepidoptera (17.9% bộ cánh cứng Coleoptera (15,38%), nhóm rết - Scolopendomorpha 
(15,38%).  

Có các loại thức ăn ưa thích tính theo công thức T1 gồm: Bộ cánh vảy Lepidoptera 
(78%), bộ cánh cứng Coleoptera (67%), nhóm rết - Scolopendomorpha (67%), bộ cánh 
thẳng Orthoptera (44,4%), nhóm rết, giun đốt, thân mềm và họ ếch nhái không bắt gặp 
trong thành phần thức ăn của lưỡng cư.  

Như vậy qua nghiên cứu thức ăn của các loài ếch nhái, thiên địch trên đồng ruộng cho 
thấy ếch nhái đã sử dụng một số lượng lớn các loại côn trùng làm thức ăn, trong đó gặp 
nhiều là: Bộ cánh màng Hymenoptera, Bộ cánh cứng Cleoptera, bộ cánh vảy 
Lepidoptera, bộ cánh cứng Coleoptera, nhóm rết Scolopendomorpha, bộ cánh thẳng 
Orthoptera 

3.2.2. Quan hệ giữa Ngóe và sâu hại trên khu vực trồng màu xã Triêu Dương vụ 
Đông năm 2011 

Tiến hành nghiên cứu mối quan hệ này trên khu vực trồng lạc vụ Đông của xã Triêu 
Dương. Cây lạc có nhiều sâu hại như: Sâu khoang (Spodoptera littura Fabr), châu chấu, 
sâu xanh (Heliothi armigera Hiibner), sâu cuốn lá (Lamprosema indicata Fabr), rệp đen 
(Aphiscraccivora), đây chính là nguồn thức ăn quan trọng của Ngóe. 

Bảng 2. Diễn biến mật độ Ngóe và sâu hại ở ruộng lạc vụ Đông 2011 

Thành phần 
Các GĐST của cây lạc 

GĐ I GĐ II GĐ III GĐ IV GĐ V 

Ngóe 

 

MĐ 0-0,03 0,03-0,05 0,043-0,065 0,054-0,075 0,061-0,04 

TB 0,015 0,04 0,054 0,065 0,05 

% 6,69 17,86 24,12 29,02 22,3 

Tổng 
sâu hại 

MĐ 2,85-8,01 9,5-19,06 24,04-22,96 24,94-26,88 17,85-11,8 

TB 5,43 14,28 23,5 25,91 14,8 

% 6,47 17,01 28 30,8 17,6 

Ghi chú: MĐ: Mật độ; TB: Trung bình. GĐ I: Từ 49 ngày- 55 ngày sau gieo; GĐ II: Từ 56 
ngày- 70 ngày sau gieo; GĐ III: Từ 71 ngày- 82 ngày sau gieo; GĐ IV: Từ 83 ngày- 91 ngày 
sau gieo; GĐ V: Từ 92 ngày đến khi thu hoạch.  
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Biểu đồ 1. Diễn biến số lượng Ngóe và tổng  sâu hại trên ruộng lạc xã Triêu Dương - 
Tĩnh Gia - Thanh hóa, vụ Đông 2011 

Số lượng Ngóe biến động theo sự biến động của sâu hại trên ruộng lạc theo giai đoạn 
sinh trưởng của cây lạc. Ở giai đoạn I, cây lạc còn non tỷ lệ bắt gặp các loài sâu hại thấp 
(6,47%), thì ta thấy tỷ lệ bắt gặp Ngóe cũng thấp (6,69%). Sang giai đoạn II, cây lạc 
chớm có hoa khi này tỷ lệ bắt gặp các loài sâu cũng bắt đầu tăng 17,01%, thì tỷ lệ gặp 
Ngóe cũng tăng (17,69%). Giai đoạn III, cây lạc ra hoa rộ là giai đoạn bắt gặp các loài 
sâu hại nhiều (28%), khi đó tỷ lệ bắt gặp Ngóe cũng tăng (24,12%). Đến giai đoạn IV, 
cây lạc hình thành quả tỷ lệ gặp các loài sâu hại trên khu vực nghiên cứu là cao nhất 
(30,8%) thì tỷ lệ gặp Ngóe là  cao nhất (29,02%). Sang giai đoạn V, giai đoạn cây lạc 
chín quả tỷ lệ bắt các loài sâu hại giảm còn (17,6%), khi đó tỷ lệ bắt gặp Ngóe cũng 
giảm (22,3%). Như vậy kết quả nghiên cứu đã cho ta thấy khi các loài sâu hại tăng trên 
khu vực trồng lạc thì sẽ làm cho nguồn thức ăn của Ngóe thêm phong phú, làm tăng tần 
số bắt mồi của Ngóe. Vì vậy tỷ lệ bắt gặp Ngóe trong thời gian nghiên cứu cũng không 
ngừng thay đổi tăng theo sự gia tăng của sâu hại. 

Như vậy qua điều tra chúng ta thấy rằng Ngóe có vai trò rất lớn đối với việc khống chế 
sâu hại trên đồng ruộng không chỉ ở ruộng lúa theo nghiên cứu của Nguyễn Xuân 
Hương (2007) trên ruộng lúa ở Sầm Sơn - Thanh Hóa, Nguyễn Thị Bích Mẫu (2002) 
trên ruộng lúa ở Quỳnh Lưu - Nghệ An… Mà nó còn có vai trò quan trọng đối với khu 
vực trồng màu như chúng tôi đã nghiên cứu. 

4. KẾT LUẬN 

Thành phần thức ăn của ba loài ếch nhái khá đa dạng, gồm 9 bộ côn trùng, giun đốt, 
thân mềm, lưỡng cư và thực vật. Trong đó loại thức ăn ưa thích của cả ba loài  tính theo 
công thức T1 và T2 gồm 2 loài côn trùng: Bộ cánh màng (Hymenopte), bộ cánh cứng 
(Coleoptera) bộ cánh vảy Lepidoptera 

Số lượng Ngóe biến động theo sự biến động của sâu hại trên ruộng lạc theo giai đoạn 
sinh trưởng của cây lạc.  
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NUTRISING CHARACTERISTRICS AND RELATIONSHIP OF AMPHIBIAN 
WITH HARM INSECT IN AGRICULTURAL ECOSYSTEM IN TRIEU DUONG 

COMMUNE, TINH GIA DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN WINTER 
PERIOD 

Cao Tien Trung et al. 

SUMMARY 

Amphibian in rice field are common and usefull for cultivation. There are including 
three species such as common frog (Fejervarya limnocharis gravenhost, 1829), house 
toad (Dattaphrynus melanostictus Schneider, 1799), and gunther frog (Hylarana 
guentheri Bouleger, 1882).  

The food of three species  including 9 orders of insects, Annelida, mollusc and aslo 
amphibian itself, plant. There are priority of food are membrance wing order 
(Hymenoptera), hard wing order (Coleoptera) and scales wing order (Lepidoptera).  

The total number of common frog (Fejervarya limnocharis gravenhost, 1829) is waving 
as waving of total number of insect as period of peanus. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 16/11/2012; sửa xong ngày 26/11/2012. 

Người nhận xét: TS. Hoàng Ngọc Thảo. 
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SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HỌC TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC 
LỨA TUỔI  Ở NHÔNG CÁT LEIOLEPIS REEVESII (GRAY, 1831) Ở 

CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ 

CAO TIẾN TRUNG 

Trường đại học Vinh 

PHẠM THỊ HƯƠNG 

Trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

1. MỞ ĐẦU 

Sử dụng mô học để nghiên cứu các giai đoạn trong chu kỳ sinh sản của Bò sát đã được 
tác giả Trần Kiên tiến hành từ những năm đầu thập kỷ 80 (Trần kiên và cộng sự, 1985-
2003)[4, 6] trên đối tượng rắn hổ mang Naja naja, Ngô Thái Lan và cộng sự (2002)[6] 
tiến hành trên đối tượng thạch sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus. Hiện chưa có tác 
giả nào sử dụng phương pháp xác định sự biệt hoá các tế bào và sự phát triển phân hoá 
các tế bào của ống sinh tinh trong việc xác định các giai đoạn tuổi của Bò sát. 

Bài báo này dẫn ra các kết quả nghiên cứu sử dụng mô học cơ quan sinh dục đực của 
nhông cát Leiolepis reevesii (Gray, 1831) nhằm xác định lứa tuổi của loài. 

2. TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 01 đến tháng 12/2008. Địa điểm thu mẫu tại xã 
Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Vị trí sinh cảnh: 18037’58” N, 
105048’32” E.  

Phân tích mô học tại Phòng thí nghiệm mô - tế bào, Trường đại học Khoa học Tự nhiên 
Hà Nội. Tư liệu nghiên cứu gồm tiêu bản của 96 buồng trứng và 65 tinh hoàn. 

- Phương pháp thu và xử lý mẫu: định kỳ 5 - 7 ngày một lần thu thập các mẫu vật bằng 
cách đào hang. Giải phẫu lấy cơ quan sinh dục đực, cái và  phân tích trong phòng thí 
nghiệm. 

- Phương pháp phân tích mẫu:  

Mổ lấy tuyến sinh dục: mổ khoang bụng gỡ cơ quan sinh dục đực (tinh hoàn, ống dẫn 
tinh) và cơ quan sinh dục cái (buồng trứng, ống dẫn trứng). 

Làm tiêu bản cố định:  

- Cố định mẫu vật trong dung dịch Bouin. Mẫu vật được ngâm trong dung dịch 
Bouin với thể tích lớn gấp 30  - 50 lần thể tích mẫu trong vòng 24 giờ. Sau đó, 
mẫu được rửa dưới vòi nước chảy trong vòng 6 giờ hoặc lâu hơn. 

- Vùi parafin: Loại nước; Làm trong mẫu; Tẩm parafin; Đúc parafin. 
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- Cắt lát (khối parafin đã đúc được cắt thành những lát nhỏ hình thang cân), điều 
chỉnh độ dày của lát cắt từ 5 - 7 µm. 

- Gắn lát lên lam kính. 

- Nhuộm tiêu bản 

- Loại nước làm trong tiêu bản 

- Phương pháp hiển vi học: sử dụng phương pháp hiển vi học thông thường với 
kính hiển vi quang học để quan sát mẫu, đo đếm và chụp ảnh. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Cơ sở hình thái và mô học giai đoạn con non 

Dựa vào đặc điểm hình thái và mô học của các mẫu vật, kết hợp với quá trình theo dõi 
nuôi nhốt phân chia lứa tuổi của nhông cát thành 3 giai đoạn: cá thể non, cá thể hậu bị, 
cá thể trưởng thành.  

- Được tính từ lúc mới nở cho đến khi có thể phân biệt được đực cái bằng hình thái bên 
ngoài. Cơ thể màu xám sáng, các chấm trên lưng màu trắng đục (một số có màu da cam 
nhạt), giữa sống lưng có 1 dải với các chấm xếp liền nhau, hai nếp da bên thân có các 
chấm tròn xếp liên tục, 2 bên má có các chấm màu hồng nhạt, dưới cằm có những vệt 
màu da cam.  

- Mầm tinh hoàn màu đen và mầm buồng trứng màu trắng đục. Ống mào tinh hoàn gồm 
các tế bào lớn, các tế bào Leydig có kích thước nhỏ. Biểu mô sinh tinh dày. Đường kính 
ống sinh tinh 115-154µm, lòng ống sinh tinh chưa hình thành hoặc rất hẹp 12-30 µm.  

3.2. Cơ sở hình thái và mô học giai đoạn hậu bị 

Tính từ sau giai đoạn con non đến lần giao phối đầu tiên.. Cá thể hậu bị đực có thân 
màu vàng xám, hai bên hông xuất hiện các hình tứ giác màu gạch đỏ, các chấm trên 
lưng chuyển sang màu vàng.  

Kích thước: L: 68,6 - 70,0mm. Kích thước tinh hoàn trái: 1,9 x 2,4mm; phải: 0,9 
x3,1mm. Cá thể cái có cơ thể màu xám xanh, trên lưng có hai dải màu trắng đục kéo dài 
từ sau mắt đến gốc đuôi, các chấm mặt lưng xuất hiện nhưng không liên tục. Kích thước 
L: 66,8 - 70,2mm.   

Buồng trứng nhỏ và chưa tách được các trứng. Ống sinh tinh gồm các tế bào đã phân 
hóa thành các lớp, các tế bào Leydig có kích thước lớn. Mô kẽ phát triển, có các mao 
mạch xuất hiện. Biểu mô sinh tinh có 4-6 lớp tế bào, các tế bào chưa phân hóa, xuất 
hiện ống sinh tinh có đường kính 135-156µm. 

3.3. Cơ sở hình thái và mô học giai đoạn trưởng thành 

Tính từ lần giao phối đầu tiên và sinh sản.  
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- Cá thể đực: Cơ thể màu xám có các chấm màu vàng trên lưng, hai dải sọc trên lưng 
biến mất chỉ. Xuất hiện các chấm trên lưng màu da cam hay đỏ gạch. Kích thước L: 
95,3 - 127,9mm; tinh hoàn 2,56 x 4,31mm; 6,08 x 9,84mm. 

- Biểu mô sinh tinh gồm các tế bào đã phân hóa: tinh nguyên bào, tinh bào bậc 1, tinh 
bào bậc 2, tinh tử, tinh trùng, các tế bào Leydig có kích thước lớn. Mô kẽ phát triển, có 
các mao mạch xuất hiện. Ống sinh tinh có đường kính 208-542µm.  

Cá thể cái: Cơ thể màu xám vàng, hai dải sọc trên lưng kéo dài từ sau mắt đến gốc đuôi, 
các chấm trên lưng màu da cam nhạt hay trắng đục. Kích thước L: 90,2 – 116,2mm. 
Trứng tách được riêng rẽ và có màu trắng đục.  

4. KẾT LUẬN 

Giai đoạn con non: biểu mô sinh tinh dày, đường kính ống sinh tinh 115-154µm, lòng 
ống sinh tinh chưa hình thành hoặc rất hẹp 12-30 µm. 

Giai đoạn hậu bị: ống sinh tinh gồm các tế bào đã phân hóa thành các lớp, các tế bào 
Leydig có kích thước lớn, có các mao mạch xuất hiện, biểu mô sinh tinh có 4-6 lớp tế 
bào, các tế bào chưa phân hóa, xuất hiện ống sinh tinh có đường kính 135-156µm. 

Giai đoạn trưởng thành: Biểu mô sinh tinh gồm các tế bào đã phân hóa: tinh nguyên 
bào, tinh bào bậc 1, tinh bào bậc 2, tinh tử, tinh trùng, các tế bào Leydig có kích thước 
lớn. Ống sinh tinh có đường kính 208-542µm.  

------------------------------------------------------ 

Ghi chú: Xem ảnh minh họa ở phần phụ lục. 
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APPLYING MUSCES IN IDENTIFY AGES  OF BUTTERFLY 
LIZARDLEIOLEPIS REEVESII (GRAY, 1831) IN PROVINCES IN NORTH 

CENTRAL VIETNAM 

Cao Tien Trung, Pham Thi Huong 

SUMMARY 

Young individual: sperm epidermic thick 115-154µm, inside of tube of productor 
ofsperm narrow 12-30 µm; Medium individual: the cell separated by layer the cell of 
Leydig wer large, small vent appear, sperm epidecmic include 4-6 cell layer, the tube of 
produce sperm 135-156µm; Adult individual: the epidermic sepatated 208-542µm. 

------------------------------------------------------------------ 

Nhận bài ngày 16/11/2012; sửa xong ngày 28/11/2012. 

Người nhận xét: GS. TS. Ngô Đắc Chứng.  
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WEBSITE SINH VẬT RỪNG VIỆT NAM - SINH VẬT RỪNG MOBILE - ĐỒNG 
HÀNH BẢO VỆ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ VIỆT NAM 

PHÙNG MỸ TRUNG 

Hải quan Đồng Nai 

1. GIỚI THIỆU  

Hàng chục ngàn năm trước đây, rừng bao phủ khoảng một phần hai diện tích bề mặt trái 
đất. Ngày nay rừng chỉ còn chiếm chưa đầy một phần ba diện tích đất liền của trái đất 
(tức là khoảng 4 tỷ Ha) Diện tích này đang thu hẹp lại rất nhanh trên toàn thế giới, theo 
thống kê của Qũy quốc tế về bảo vệ thiên nhiên thì hàng tuần có hơn 400. 000 Ha 
rừng bị phát quang hoặc bị suy thoái. Cây rừng rất quan trọng đối với lợi ích của hành 
tinh chúng ta và giữ vai trò thiết yếu trong việc điều hoà các chu trình khí hậu và nước. 
Lá cây hấp thụ khí Điôxít Carbon. Một loại chất khí thải ra khi các nhiên liệu như củi, 
dầu, xăng bị đốt cháy, góp phần dẫn đến sự thay đổi khí hậu, giúp chúng ta giữ gìn 
không khí trong lành và làm giảm nguy cơ nóng lên của toàn cầu.  

Tuy nhiên rừng không chỉ có cây mà nó còn được cấu thành bởi hàng triệu loài thực vật, 
động vật và vi sinh vật, mà đời sống của chúng đều liên quan chặt chẽ với nhau. Tạo 
thành quần thể đa dạng sinh học. Chính quần thể này không những cung cấp cho chúng 
ta nguồn gỗ, hoa quả cao su, thuốc nhuộm, dầu và thuốc chữa bệnh. . . vv mà còn là 
những cảnh quan thiên nhiên vô cùng sinh động đối với hàng tỷ người trên hành tinh. 
Các quần xã sinh vật trải qua hàng triệu năm phát triển đang bị đe dọa bởi các hoạt động 
của loài người. Danh mục các hệ tự nhiên bị biến đổi có liên quan trực tiếp đến các hoạt 
động phát triển kinh tế của con người là rất dài. Nhiều loài đang bị suy giảm một cách 
nhanh chóng, thậm chí một số loài đang ở ngưỡng cửa của tuyệt chủng mà nguyên nhân 
chủ yếu là do săn bắn quá mức, do sinh cảnh bị phá hủy và do sự tấn công dữ dội của 
các loài nhập cư cũng như các kẻ thù cạnh tranh khác. Các chu trình hoá học và thủy 
văn tự nhiên dang bị phá vỡ do việc phá rừng và mỗi năm hàng tỉ tấn đất bề mặt đã bị 
bào mòn và cuốn trôi theo các dòng nước xuống các ao hồ và đại dương. Đa dạng di 
truyền đang bị suy giảm thậm chí ngay cả đối vơi các loài được coi là phong phú về 
quần thể. Khí hậu nguyên bản của hành tinh có thể đang bị phá vỡ bởi một tổ hợp các 
yếu tố ô nhiễm khí quyển và phá rừng. Các đe dọa đối với đa dạng sinh học hiện nay là 
chưa từng có: chưa khi nào trong lịch sử sự sống mà một số lượng lớn các loài lại bị đe 
dọa tuyệt diệt trong một thời gian ngắn như vậy. Nguy cơ đối với đa dạng sinh học ngày 
càng tăng do áp lực dân số tăng lên một cách nhanh chóng cũng như các tiến bộ về khoa 
học kỹ thuật. Tình trạng bi thảm này lại càng trở nên trầm trọng hơn do việc phân phối 
của cải trên thế giới không đồng đều, về sự phân hóa giàu nghèo giữa các nước phát 
triển và kém phát triển, đặc biệt đối với các nước nhiệt đới mà ở đó vốn rất phong phú 
về loài. Hơn thế nữa sự đe dọa đối với đa dạng sinh học do các yếu tố đơn độc chằng 
hạn như: mưa axit, khai thác gỗ, săn bắn quá mức. . . cùng phụ họa với nhau làm cho 
tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Những gì không tốt cho đa dạng sinh học thì cũng chắc 
chắn là sẽ không tốt cho nhân loại vì con người sống phụ thuộc vào môi trường tự nhiên 
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như không khí, nước, các nguyên liệu thô, thực phẩm thuốc chữa bệnh cùng hàng loạt 
các hàng hóa và dịch vụ khác. Một số người cảm thấy bi quan vì hiện nay trên thế giới 
hàng loạt các loài đang bị biến mất, đồng thời cũng cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm 
và đòi hỏi cần phải làm một cái gì để ngăn chặn sự hủy diệt đó. Website Sinh vật rừng 
Việt Nam là một nỗ lực của những con người đang mong muốn góp một phần nhỏ 
bé của mình vào việc bảo tồn thiên nhiên và nhằm đáp ứng yêu cầu khoa học phục vụ 
cho việc quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu, bảo tồn thiên nhiên Việt Nam trong 
công tác tra cứu, tìm hiểu các loài động, thực vật, côn trùng và các văn bản pháp quy 
liên quan đến việc quản lý, xây dựng và bảo vệ, phát triển rừng.  

2. VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ WEBSITE SINH VẬT RỪNG VIỆT NAM 

Website Sinh vật rừng Việt Nam là trang web đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay 
cho phép  tìm kiếm (search engine), tra cứu các loài động thức vật, côn trùng rừng Việt 
Nam cũng như các văn bản pháp qui liên quan đến Lâm nghiệp, Kiểm lâm. Trang web 
cung cấp cho bạn các thông tin về một loài cụ thể gồm: mô tả, đặc tính sinh thái … và 
những hình ảnh mới nhất được cập nhật hằng ngày, những văn bản của ngành Lâm 
nghiệp kiểm lâm, những thông tin về lũ lụt, tình hình dự báo cháy rừng, phá rừng 
đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên toàn quốc. Ngoài ra trang web còn cung cấp 
cho bạn một Diễn đàn (forum) trực tuyến để bạn có thể hỏi trả lời và bàn luận bất cứ 
các thông tin nào trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm cũng như sinh học, phân loại 
học.  

Trang web được xây dựng trên nền tảng Mã nguồn mở Open source (php) với một hệ cơ 
sở dữ liệu đủ lớn để phát triển và mở rộng những ứng dụng về sau. Trang web được 
phân tích hệ thống một cách chuyên nghiệp và được tư vấn bởi những chuyên gia hang 
đầu về lĩnh vực phân loại học ở Việt Nam. Mỗi một mảng đều được các chuyên gia tư 
vấn, đặc biệt là các bạn trẻ có cùng chuyên môn ở nhiều Trường đại học và các viện 
nghiên cứu khoa học tư vấn chỉnh sửa và giúp đỡ. Sau gần 10 năm hoạt động trang web 
đã cập nhật được khoảng 6000 loài sinh vật trên khắp các vùng, miền lãnh thổ Việt 
Nam, được định danh, mô tả và phân loại theo hệ thống một cách chi tiết. Với hơn 2000 
thuật ngữ sinh học được cập nhật và hơn 10.000 bức ảnh được chụp trong thiên nhiên. 
Hiện tại trang web có lượt truy cập khoảng 5-8000 lượt/ngày và gần 2000 thành viên 
chính thức trên diễn đàn thảo luận về các nghiên cứu chuyên sâu. Đặc biệt với sự đóng 
góp của nhiều chuyên gia trong nước những công bố mới, những phát hiện mới và 
những bài viết chuyên sâu đều được cập nhật rất nhanh chóng, chính xác. 

3. CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB SINH VẬT RỪNG VIỆT NAM 

1.  Dùng một trình duyệt web bất kỳ  

2.  Gõ địa chỉ trang web Sinh vật rừng Việt Nam như sau: www.vncreatures.net hoặc 
www.svrvn.net và bấm Enter. Trang chủ (page home) của website sẽ xuất hiện cho bạn 
một cửa sổ như sau: 
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Cửa số trang chủ mặc định tìm kiếm các thông tin về ĐỘNG VẬT RỪNG. Nếu muốn 
tìm các thong tin về THỰC VẬT hay CÔN TRÙNG thì chọn Menu Tra cứu  Với hơn 
2000 loài động vật 3000 loài thực vật và 1000 loài côn trùng được cập nhật và chụp 
hình, phân loại trên khắp Việt Nam trang web đủ cung cấp cho bạn các kiến thức cơ bản 
và chuyên sâu về các loài sinh vật mà bạn cần tìm hiểu. 

Hàng ngày trang web được cập nhật những hình ảnh mới nhất về các loài động, thực vật 
hay côn trung quí hiếm, đẹp được chụp hình và điều tra phân loại trên khắp mọi miền 
đất nước, các Vườn quốc gia. Nhằm tăng thêm sự hấp dẩn của trang web và qua những 
hình ảnh đó bạn có cảm nhận về nét đẹp thiên nhiên hoang dã ở Việt Nam. Đó là kết 
quả không mệt mỏi của các thành viên quản trị trang web này.  

Nếu bạn chưa có nhiều kiến thức về sinh vật rừng nhưng bạn muốn nghiên cứu chuyên 
sâu. Bằng cách bấm chọn thực đơn Tổng quan để tìm hiểu các phương pháp, kiến thức 
chung nhất về phân loại sinh vật rừng.  

Nếu bạn là một Nhà nghiên cứu về phân loại học, một Kiểm lâm viên hay một Nhân 
viên lâm nghiệp … thi bạn đã có một phần kiến thức tổng quan về Động vật rừng. 
Trước tiên bạn hãy nhìn qua bên trái màn hình trang web cung cấp cho bạn những thông 
tin về những Sự kiện mới nhất về những phát hiện cũng như các nghiên cứu mới nhất 
về những loại động thực vật, côn trùng rừng Việt Nam. Hãy click chuột vào những tiêu 
đề đó để xem những thông tin chi tiết.  
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Để tra cứu một loài động vật  bạn chỉ việc nhập tên loài động vật đó bằng tiếng Việt 
như Chồn, Cầy, Khỉ, Voi … với (fonts chữ Unicode) và kiểu gõ telex hay vni tùy bạn 
và bấm chuột vào nút chọn (radio button). Nếu như bạn biết chính xác tên Latin (tên 
khoa học) của loài mà bạn cần tìm hãy chọn nút chọn (radio button) Latin và gõ tên 
Latin vào. Cuối cùng bạn bấm vào nút lệnh Tra cứu để có chi tiết về loài bạn cần tìm. 
Ví dụ: bạn chọn loài Cu li cửa sổ chọn loài sẽ hiện ra như sau: 

 

Bạn chi việc bấm chuột vào tên Việt Nam hay tên Latin để xem mô tả và hình ảnh loài 
và bấm chuột vào hình nhỏ trên phần mô tả để xem hình ảnh lớn và chi tiết nhất về loài 
với nhiều góc độ chụp khác nhau.  

Trong phần mô tả bạn cũng có thể bấm vào các thuật ngữ sinh học để tìm hiều chi tiết. 
Trang web cung cấp cho bạn khoảng 3000 thuật ngữ sinh học với những hình ảnh đẹp 
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mắt và chính xác của các loài nằm trong thuật ngữ đó hay các chi tiết về thuật ngữ cần 
chú giải. Qua đó giúp nâng cao kiến thức chuyên ngành và chuyên sâu. 

 

Trường hợp bạn không nhớ ngay cả tên Việt Nam hay tên Latin của một loài nào đó mà 
bạn chỉ nhớ mang máng một chữ cái tên của loài động vật bất kỳ công cụ tìm kiếm 
thông minh (smart searching) sẽ giúp bạn. Bạn hãy gõ ký tự tên của loài cần tìm vào 
hộp text rồi bấm Tra cứu  hay bấm vào các ký tự từ A B C D… Z ngay bên dưới hộp 
thoại một danh sách các loài có ký tự đầu tiên (Việt Nam và Latin) giống với ký tự bạn 
gõ nhất sẽ list cho bạn những loài gần gống nhất mà bạn yêu cầu. 
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Nếu bạn thực sự am hiểu về phân loại tới LỚP, HỌ hoặc BỘ bạn cũng thực hiện các 
bước như trên với LỚP, HỌ hoặc BỘ của bất cứ loài nào mà bạn muốn.. và những đặc 
điểm cơ bản nhất về họ, bộ, lớp một sinh vật nào đó được chi tiết hoá  và hỗ trọ hình 
ảnh đặc trưng tại các kết nối sau: 

Là bộ công cụ nghiên cứu Chuyên sâu về phân loại mỗi một kết nối này sẽ cung cấp cho 
bạn rất nhiều những kiến thức phân loại sinh học. Ngoài ra việc cung cấp cho bạn kiến 
thức về nhận biết hình thái của một loài cũng không kém phần quan trọng. 

 

Với một bộ từ điển Latin đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có phần giải nghĩa tiếng Việt 
khoảng 12.000 từ chi tiết các gốc tên Latin của một loài trang web cung cấp cho bạn bộ 
công cụ thực sữ hữu ích cho những người nghiên cứu chuyên ngành sinh vật rừng. 

Nếu bạn là một chuyên gia phân loại về gỗ hay một nhà kinh doanh XNK ngành gỗ 
website sẽ cung cấp cho bạn hơn 300 mẫu gỗ của các loài quí hiếm, thông thường rất 
chi tiết để bạn có thể so sánh và xác nhận nhóm gỗ rừng một cách chính xác. 
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Với bất cứ ai có tình yêu đối với thiên hoang dã và mơ ước một lần được đặt chân đến 
các Khu bảo tồn thiên nhiên hay hơn 20 vườn quốc gia ở Việt Nam. Nếu bạn cảm thấy 
lo lắng khi lần đầu được đến thăm quan một vườn quốc gia, bạn sẽ có nhiều bỡ ngỡ về 
các thông tin. Trang web cung cấp cho bạn 1 bản đồ phân bố các Vườn quốc gia và Khu 
bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam. Các thông tin cần thiết về đa dạng sinh học, diện tích, 
khí hậu … sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi truy cập những thông tin cần thiết 
này. 

Việc tìm kiếm một loài động thực vật hay côn trùng bằng những phím gõ luôn làm bạn 
nhàm chán hơn thế nữa nó không thể hiện được những kết quả trực quan tốt nhất của 
công cụ Internet mà nhân loại đã phát hiện. Website Sinh vật rừng Việt Nam cung cấp 
cho bạn một phương pháp trực quan tra cứu bằng hình ảnh. Bạn hãy chuyển chuột 
lên thực đơn Hình ảnh một menu nhỏ sẽ cho bạn chọn động vật, thực vật hay côn trùng  

Để tra cứu (mục 1) mô tả chi tiết một loài bạn chỉ việc đưa chuột vào hình anh cần tra 
và bấm cửa sổ mô tả sẽ xuất hiện. phấn đầu và 
cuối (bottom) của một trang hình ảnh luôn 
cung cấp cho bạn một dãy số trang:  bạn chỉ việc 
click chuột vào dãy số này để xem hinh ảnh của trang kế tiếp và dấu > để tới những 
trang lớn hơn số đếm trên màn hình và dấu >> dùng để đến trang cuối cùng của các 
trang hình ảnh được cập nhật mới nhất trong trang web này  

Trong phần tra cứu thông tin bằng hình ảnh (mục 2) chúng tôi cung cấp cho các bạn 
một công cụ tra cứu ảnh chi tiết của các loài thuộc Lớp (class) phân loại như (bò sát, 
lưỡng cưu, chim, thú…) Sau khi chọn Lớp (class) tra cứu bạn bấm chuột vào nút lệnh 
“Tra cứu ảnh” 
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Có lẽ công cụ tâm đắc nhất của trang web hiện nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các 
bạn về Bộ khóa tra trực tuyến. Sau nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu về phân loại và 
các giải thuật, thuật toán lập trình trên nền tảng web. Trang web đã cung cấp cho các 
bạn một bộ công cụ cực kỳ hữu ích. Với những dữ liệu hết sức rời rạc bạn có thể tra Họ 
một loài và dựa vào kết quả mô tả, hình ảnh để tìm ra loài mà bạn muốn tìm kiếm  

 

Hàng ngày với một khối lượng văn bản pháp qui khổng lồ trong lĩnh vực Lâm nghiệp, 
Kiểm lâm. Các qui trình qui phạm, các biên bản xử phạt hành chính…làm bạn không có 
khả năng nhớ hết. Website Sinh vật rừng Việt Nam sẽ cung cấp cho bạn những văn bản 
đó bằng cách chọn menu Văn bản chắc chắn bạn sẽ nhận được những văn bản mới nhất 
trong ngày, tuần, tháng mà chúng tôi đang cung cấp cho bạn 

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một loài động vật, thực vật hay côn trùng ở Vịệt Nam mà bạn 
chưa biết tên mà bạn biết hay muốn hỏi ? Bạn có những ý tưởng hay, những kiến thức 
uyên bác về sinh học muốn mọi người cùng chia sẽ hay đơn giản bạn chỉ muốn tìm 
kiếm một số tài liệu về 1 loài mà trang web chưa cung cấp được cho bạn hoặc 1 phương 
pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực QLBVR … Hãy tham gia vào Diễn đàn  
Sinh vật rừng Việt 
Nam của chúng tôi 
bằng cách chọn Diễn 
đàn  trên thanh công cụ này. Trang web se cung cấp cho bạn 1 tài khoản (account) 
miễn phí và mật khẩu (password) mà chỉ có duy nhất bạn mới truy cập được bằng cách 
bạn chọn Đăng ký vào diễn đàn này: 
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Để được đăng ký là một thành viên của diễn đàn bạn có những quyền lợi như sau: được 
đưa 1 bài lên diễn đàn, được sửa chữa, xoá… bài viết của bạn, được nhận những thông 
tin mới nhất về trang web quá email… và nhiều những quyền lợi khác nữa. Tuy nhiên 
bạn cũng phải chấp nhận một số yêu cầu của chúng tôi (đọc kỹ những yêu cấu trước 
khi đăng ký) vì đây là diễn đàn mở trực tuyến và nếu bạn cố tình vi phạm buộc lòng 
người quản trị sẽ kiên quyết không cho bạn truy cập vào diễn đàn nữa. Để biết thêm 
chi thiết bạn có thể chọn Trợ giúp đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  

Sau khi đã đăng ký thành công mội lần truy cập diễn đàn bạn có thế đăng nhập vào cột 
đăng nhập phía cuối (bottom) trang màn hình. 

 

4. CÁCH SỬ DỤNG SINH VẬT RỪNG MOBILE  

Ngày nay thông tin đã nằm trên đầu ngón tay của bạn ở các thiết bị cầm tay Iphone, 
Ipad, smart phone … để đáp ứng yêu cầu này, trang web xây dựng một phần mềm trực 
tuyến dùng cho điện thoại di dộng và bạn có thể tìm kiếm thông tin Sinh vật rừng ở bất 
cứ nơi đâu có sóng điện thoại GPRS, 3G, 4G… và bạn cũng được cung cấp một bản đồ 
rừng Việt Nam để bạn tránh bị lạc và tìm được đường về trong quá trình nghiên cứu 
trong các Vườn quốc gia hay Khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam. 
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Yêu cầu cấu hình:  

Máy điện thoại đi động (có thể là loại cao cấp - Smart Phones, cũng có thể là loại bình 
thường) có hỗ trợ công nghệ J2ME (Java 2 micro edition) do hãng Sun - cha đẻ của 
ngôn ngữ Java cung cấp. Client phải được kết nối mạng Internet thông qua kết nối 
GPRS/3G hoặc kết nối Wifi thông qua Access Point. Đối với VNCMobile có thể dùng 
các máy điện thoại thông thường yêu cầu gồm: 

 Cần sóng điện thoại di động  

 Điện thoại đã kết nối với GPRS.  

 Có trình duyệt web trên điện thoại  

 Có thẻ nhớ còn trồng ít nhất 10MB  

 Điện thoại có màn hình màu.  

 Kết quả đạt được khi sử dụng VNCMobile  

 Tra cứu hơn 3000 loài động thực vật và côn trùng bất cứ nơi đâu có sóng điện 
thoại.  

 Đọc các thông tin mới nhất về các loài mới ghi nhận và mới phát hiện được công 
bố ở Việt Nam .  

 Hơn 10.000 hình ảnh các loài động thực vật và côn trùng có chất lượng cao  

 Tìm kiếm bản đồ các vườn quốc gia và thông tin về VQG đó  

 Tìm đường về khi bị lạc phương hướng trong rừng sâu qua hệ thống GPS  

 Hỏi và trả lời trực tuyến bằng tin nhắn.  

 Chi phí rất thấp.  

Cài đặt VNCMobile  

Mở trình duyệt web trên điện thoại di động và gõ địa chỉ:  

Sau khi các liên kết được download và cài đặt lên máy điện thoại. Bạn tìm biểu tượng 
của VNCMobile trên điện thoại để tiến hành truy cập hệ thống.  

Để sử dụng phần mềm này bạn tiến hành các bước như sau: 

1. Dùng phím mũi tên LÊN và XUỐNG để chọn menu tra cứu và bấm OK. ( Ex: Bạn 
muốn tra cứu một loài động vật ) 

2. Màn hình tra cứu hiện lên hộp thoại nhập tên loài cân tra cứu  

3. Nhập tiếng Việt hay Latin một ký tự đầu hoặc tên chính xác của loài mà bạn cần tra 
cứu vào ô nhập 

4. Dùng phím mũi tên chọn tiếng Việt hay Latin và sau đó bấm vào nút lệnh Search 
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http://www.vncreatures.net/mobile/ Màn hình sẽ xuất hiện một cửa sổ như sau: (Nếu 
bạn sử dụng các loại điện thoại thông thường thì bấm chọn liên kết: “Dien thoai Java” 
và nếu sử dụng các loại điện thoại dòng Blackberry thì chọn “Dien thoai Blackberry”) 

 

5. Nhận kết quả danh sách loài mà bạn yêu cầu tra cứu hiện lên và dùng phím mũi tên 
lựa chọn và bạn bấm chọn loài nào bạn cho là chính xác nhất. 
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7. Dùng phím mũi tên LÊN và XUỐNG để xem nhiều hình ở nhiều góc độ chụp khác 
nhau.  

8. Bấm vào nút lệnh View Detail để xem chi tiết mô tả và Back để trở về bảng danh 
sách loài.  

9. Xem bản đồ và tìm kiếm đường đi và đọc phần trợ giúp khi sử dụng VNCMobile để 
biết thêm chi tiết. 

 

Hiện tại trang web đang được xây dựng và phát triển thành một CỔNG THÔNG TIN 
điện tử về sinh vật rừng Việt Nam để đáp ứng được các yêu cầu về khoa học cũng như 
tìm hiểu thiên nhiên hoang dã Việt Nam. 
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VIETNAM FOREST CREATURES WEBSITE - FOREST BIOLOGY MOBILE - 
COMPANION TO PROTECT WILD NATURE OF VIETNAM 

Phung My Trung  

SUMMARY 

The Vietnam creatures website currently is the unique one in Vietnam having search 
engine to find information about animals, plants and insects. The website can provide 
you data of species, including description, ecology characteristic and new photo. Here 
you can also find news of floods, deforestation, and forest-fire forecast happened 
throughout the country. Moreover, the website includes a forum in which you can 
discuss and have your questions answered in Forestry, biology and taxonomy in a short 
time. 

The webpage is designed with PHP, an open-source code which is suitable to be 
developed further. All the databases are used base on MySQL software, which is one of 
the security database. The webpage is analyzed of system professionally and is 
consulted by experts in Taxonomy in Vietnam . Each major is incharged and 
consulted  by biologists from universities and institutes. After about ten years, the 
Vietnam creatures webpage has been updated with information of almost 6000 species 
in all areas of Vietnam , which is identified, described, and classified systematically. 
The huge database of the webpage has more than 2000 biology terms and 10000 photo 
of species taken in nature. 

Currently the Vietnam creatures website has 5-6 thousands times of visitting per day 
and amost 2000 members on the forum discussing of scientific researches. Especially 
with the contribution of many experts in Vietnam , new discoveries and scientific 
articles have been published quickly and accurately. 
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TIẾNG KÊU THÔNG BÁO CỦA LOÀI  
ẾCH CÂY CHÂN ĐỎ Rhacophorus rhodopus Liu and Hu, 1960  
Ở KHU ĐỀ XUẤT BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT,  

TỈNH NGHỆ AN 

ĐẬU QUANG VINH 

  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 

JODI JUSTINE LYON ROWLEY 

Bảo tàng Úc 

HOÀNG XUÂN QUANG 

Trường đại học Vinh 

NGUYỄN VĂN SÁNG 

  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật 

1. MỞ ĐẦU 

Các nghiên cứu về tiếng kêu của lưỡng cư (chủ yếu bộ Không đuôi) trên thế giới đã bắt 
đầu cách đây khoảng một trăm năm và ngày nay chúng được kết hợp với các ngành 
khoa học khác như tập tính của động vật, sinh học phát triển, sinh học nội tiết, tiến hoá, 
sinh thái, sinh lí học thần kinh.  

Ở Việt Nam, bước đầu đã có một số nghiên cứu về tiếng kêu của lưỡng cư, như phân 
tích tiếng kêu thông báo của loài Polyedates leucomytax ở vườn quốc gia Ba Bể và Khu 
bảo tồn thiên nhiên Nà Hang (Trépanier và cs, 1999); Tiếng kêu thông báo của các loài 
Leptolalax applebyi (Rowley và cs, 2009); Leptolalax bidoupensis (Rowley và cs, 
2011b); Leptolalax croceus (Rowley và cs, 2010); Leptolalax firthi (Rowley và cs, 2012); 
Fejervarya limnocharis (Phùng Thị Hương và cs, 2011); Gracixalus quangi (Rowley và 
cs, 2011a); Rhacophorus orlovi (Wildenhues và cs, 2011) and Hylarana guentheri (Ngô 
Văn Bình và cs, 2011). 

Tuy nhiên, tiếng kêu thông báo của phần lớn các loài lưỡng cư ở Việt Nam vẫn chưa 
được nghiên cứu, bài viết này dẫn ra một số đặc điểm tiếng kêu thông báo của loài ếch 
cây chân đỏ thu được ở khu đề xuất Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, 
tỉnh Nghệ An. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Dụng cụ 

Máy ghi âm, microphone để ghi âm thanh và chuyển các file âm thanh thành các tín 
hiệu số trên thẻ nhớ. Tiếng kêu được ghi âm bởi thiết bị ghi âm nhãn hiệu Edirol R-09 
24-bit WAVE/MP3 Recorder with a Røde NTG-2. 
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Máy đo thời tiết cầm tay kỹ thuật số nhãn hiệu Kestrel 3500 để đo nhiệt độ, độ ẩm, tại 
địa điểm ghi âm. 

Đèn đội đầu, pin, vở, bút, túi giữ mẫu, thước đo, cân và một số dụng cụ khác hỗ trợ khi 
đi thu mẫu. 

2.2. Phương pháp thu mẫu và ghi âm tiếng kêu 

Đã thu thập được 4 cá thể cùng với các file ghi âm lại tiếng kêu của chúng ở tọa độ 
(UTM: N0471291, E2181877, 1194 m), từ 20h45’ đến 21h33’ ngày 6/8/2009. 

Sử dụng thiết bị ghi âm để ghi âm mỗi file tiếng kêu thời gian 3 phút cho mỗi cá thể, 
một cá thể chỉ ghi âm một lần, khoảng cách từ thiết bị ghi âm đến cá thể phát ra tiếng 
kêu từ 0,2-0,5 m.  

Ghi nhận thông tin đối với mỗi cá thể ếch ghi âm được: Tên loài, giới tính, nơi thu mẫu, 
ngày thu mẫu, giờ thu mẫu, nhiệt độ (°C), độ ẩm tương đối (%), độ dài file âm thanh (s).  

Xử lí mẫu: cố định mẫu tại mỗi địa điểm thu mẫu, đo kích thước (SVL: chiều dài từ 
mõm đến lỗ huyệt), lấy mẫu gan và bảo quản trong ống mẫu có chứa cồn 95% để kiểm 
tra DNA, cố định mẫu trong dung dịch formalin 10%, 24 giờ đến 1 tuần, chuyển sang 
bảo quản trong cồn 70%. 

2.3. Phương pháp phân tích tiếng kêu và xử lí số liệu 

Sử dụng phần mềm Raven Pro 1.3 (http://www.birds.cornell.edu/raven) để phân tích 
tính chất của tiếng kêu, âm phổ được tính trên độ phân giải 512 điểm (FFT), độ chồng 
lấn là 50% và 172 lưới khoảng trống, sử dụng cửa sổ treo. 

Số liệu thống kê được xử lí bằng phần mềm Excel 2003, kiểm tra biểu đồ dao động 
(dạng sóng) và quang phổ (audiospectrograms). Các thông số của loài Rhacophorus 
rhodopus được phân tích gồm: số tiếng kêu (calls); số note (notes/call); số xung/note 
(pulses/note); tốc độ lặp lại của xung/s (pulses/s) theo Duellman (1970); thời gian một 
tiếng kêu (s) (Call duration); tần số trội (kHz) (dominant frequency) theo Cocroft Ryan 
(1995) và tiếng kêu bắt cặp với 1 note theo Brown & Richards (2008). 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Đặc điểm tiếng kêu của loài ếch cây chân đỏ R. rhodopus 

Tiếng kêu của 4 cá thể R. rhodopus được ghi lại trong điều kiện nhiệt độ từ 23-23,10C, 
độ ẩm 100% và chiều dài thân 37,2-39,0 mm, từ 20h45’ đến 21h33’ ngày 6/8/2009. 
Tiếng kêu được thể hiện trong (Hình: A, B, C, D và Bảng 1), gồm 2 kiểu tiếng kêu một 
note (27 tiếng) và tiếng kêu 2 note (6 tiếng), với tổng số tiếng kêu là 33 và 39 note. Số 
note trong một tiếng kêu từ (1-2), xung trên một note (3-29); thời gian của một tiếng 
kêu trung bình 0,4286 + 0,4397s (dao động từ 0,093-2,526 s) và tần số trội biến đổi nhẹ 
từ 1,9–2,3 kHz; tốc độ lặp của xung/s trung bình là 25,42 + 7,99 (dao động từ 12,32-
34,72). 
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Bảng 1. Phân tích tiếng kêu thông báo của loài R. rhudopus 

Đặc điểm/Ký hiệu mẫu DQV043 DQV044 DQV045 DQV056 

Số tiếng kêu 10 10 10 3 

Số note 13 13 10 3 

Số note/tiếng kêu  1,3 (1-2) 1,3 (1-2) 1 1 

Số xung /note  8,77 (4-29) 7,07 (4-13) 4,6 (4-5) 4 (3-5) 

Tốc độ lặp lại của xung/s 

23,47 
(12,06-33,33)

24,17 
(12,91-30,49) 

14,62 
(21,28-34,72) 

28,66 
(26,32-32,26) 

25,42 + 7,99 (12,32-34,72) 

Thời gian một tiếng kêu (s) 
0,7094 0,9438 0,1648 0,143 

0,4286 + 0,4397 (0,093-2,526) 

Tần số trội (kHz) 2,1 (1,9-2,3) 

Nhiệt độ (°C) 23,1 23 23 23 

Độ ẩm (%) 100 100 100 100 

Dài thân SVL (mm) 37,2 38 38,6 39 

3.2. Đặc điểm âm thanh theo kiểu tiếng kêu  

Đặc điểm âm thanh theo kiểu tiếng kêu của R. rhodopus thể hiện ở hình 1 và bảng 2. 
Phần lớn thời gian, chủ yếu là tiếng kêu 1 note có số xung từ 3-29 (trung bình 6), trong 
đó số tiếng kêu có 5 xung trên là nhiều nhất (13 tiếng) tiếp đến là tiếng kêu có 4 xung và 
6 xung (5 và 4 tiếng) các tiếng kêu có 3, 7, 10 và 29 xung trên một tiếng kêu. Nhưng 
một số lần chúng kêu với tiếng kêu có 2 note, note trước tiên có số xung (4-7), số xung 
ít hơn note sau (6-26). So sách giữa hai loại tiếng kêu này cho thấy có sự khác biệt lớn 
về các thông số của tiếng kêu, tất cả các thông số của tiếng kêu 2 note đều lớn hơn tiếng 
kêu 1 note: Thời gian kêu 0,25s và 1,249s; số xung /1 tiếng kêu 6 và 16,7 và tần số trội 
trung bình là 2,0 kHz và 2,2 kHz. Sự khác nhau giữa hai loại tiếng kêu và note này có 
thể nhằm thu hút con cái (tiếng kêu 1 note) và tiếng kêu 2 note nhằm thông báo lãnh thổ 
cho các cá thể đực khác nhưng cũng có thể là một kiểu tiếng kêu khác. 

Bảng 2. So sánh giữa các loại kiểu tiếng kêu 

Đặc điểm tiếng kêu Tiếng kêu 1 note Tiếng kêu 2 note 

Số tiếng kêu 27 6 

Thời gian một tiếng kêu (s) 0,25 1,249 

Số note/tiếng kêu  1 2 

Tần số trội (kHz) 2,0 2,2 

  Note thứ 1 Note thứ 2 

Số xung/tiếng kêu  3 1   
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4 5 3  

5 13   

6 4 1 1 

7 1 2 2 

9   1 

10 1   

13   1 

26   1 

29 1   

TB 
(khoảng) 

6 (3-29) 4-7 6-26 

 

Tiếng kêu 1 note với 7 xungTiếng kêu 1 note với 7 xung

 

Hình 1. Ảnh sóng và âm phổ tiếng kêu của loài R. rhodopus. A: Sóng âm của các loại 
tiếng kêu; B:  Sóng âm của các loại tiếng kêu và các loại note; C, D: Dạng sóng và ảnh 
âm phổ tương ứng với note ngắn có 7 xung). 
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3.3. Bàn luận 

So sánh tiếng kêu thông báo của loài R. rhodopus giống với loài R. kio có hai kiểu tiếng 
kêu (Ziegler, 2002), và có sự khác biệt với các loài trong Họ Ếch cây khác, loài này có 
hai kiểu tiếng kêu khác với Polypedates leucomystax, được mô tả bởi Trépanier và cs, 
(1999); Rhacophorus orlovi (Wildenhues và cs (2011), tiếng kêu 1 note và R. dennysi 
với tiếng kêu 3 note (Ziegler, 2002); Tần số trội của R. rhodpus từ 1,9-2,3 kHz có biên 
độ giao động hẹp hơn so với R. orlovi từ 1599-3975, nhưng rộng hơn P. leucomystax 
(2250-2550 Hz) (Trépanier và cs, 1999); Tần số trội trung bình trong kiểu tiếng kêu 1 
và tiếng kêu 2 của R. rhodopus (2,0 kHz và 2,2 kHz) lớn hơn R. kio (890 Hz kiểu tiếng 
kêu 1; 1000 Hz kiểu tiếng kêu 2), (Ziegler, 2002) và thời gian của một tiếng kêu của 
loài R. rhodopus có sự khác biệt lớn với loài Rhacophorus orlovi, 0,4286 + 0,4397s so 
với 9,5 ± 2,14 ms (Wildenhues và cs, 2011). 

4. KẾT LUẬN 

Lần đầu tiên ghi nhận tiếng kêu thông báo của loài Rhacophorus rhodopus, gồm hai 
kiểu tiếng kêu 1 note và tiếng kêu 2 note. Tiếng kêu 1 note có 3-29 (trung bình 6) xung 
và thời gian kêu trung bình là 0,25s/ tiếng kêu; note thứ nhất trong tiếng kêu 2 note có 
(4-7 xung) và note thứ 2 có (6-26 xung), thời gian kêu trung bình là 1,249s; tần số trội 
giao động nhẹ từ 1,9-2,3 kHz, tốc độ lặp của xung/s trung bình là 25,42 + 7,99. 

Phần lớn thời gian, tiếng kêu chủ yếu là tiếng kêu 1 note, nhưng một số lần chúng kêu 
với 2 note trên một tiếng. Có sự khác biệt lớn về các thông số của 2 kiểu tiếng kêu, sự 
khác nhau này có thể nhằm thu hút con cái (tiếng kêu 1note) và 2 note nhằm thông báo 
lãnh thổ cho các cá thể đực khác nhưng cũng có thể là một kiểu tiếng kêu khác. 

 

Lời cảm ơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ông Nguyễn Trọng Lễ, Hạt trưởng Hạt 
kiểm lâm Quế Phong đã cấp giấy phép cho các chuyến khảo sát, thạc sĩ Phùng Thị 
Hương, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, thạc sĩ Nguyễn Đức Lành; ông Quang 
Văn Thiếu, Quang Văn Tuấn và Vi Văn Tỵ (người dân địa phương ở bản Piêng Lâng, 
xã Nậm Giải huyện Quế Phong) đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình đi thực địa. 
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ADVERTISMENT CALL OF Rhacophorus rhodopus Liu and Hu, 1960 IN PU 
HOAT PROPOSED NATURE RESERVE, NGHE AN PROVINCE, VIET NAM 

Dau Quang Vinh et al. 

SUMMARY 

We describe the advertisment call of Rhacophorus rhodopus, Lui and Hu, 1960 in Pu 
Hoat Proposed Nature Reserve, Vietnam. The call of the species is comprised of two 
calls types, 1-2 notes; calls types 1 note, with 3-29 pulses, and calls types 2 notes, with 
4-26 pulses of a call. The dominant frequency varies from 1,9 - 2,3 kHz.  
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