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2. Những đóng góp của luận án 

 Cập nhật danh sách thành phần loài lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi 

cùng với bộ mẫu vật và tư liệu góp phần phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. 

Mô tả đặc điểm hình thái của 130 loài lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng 

Ngãi làm cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng.  

Phân tích đặc trưng phân bố các loài lưỡng cư và bò sát trong vùng. 

Xác định giá trị sử dụng và bảo tồn, các mối đe dọa đến tài nguyên lưỡng cư 

và bò sát ở vùng Quảng Ngãi, từ đó đề xuất giải pháp phát triển bền vững lưỡng cư và 

bò sát trong vùng Quảng Ngãi. 

         Nhận định bước đầu về quan hệ địa lý động vật của khu hệ lưỡng cư và bò 

sát ở vùng Quảng Ngãi với một số khu vực lân cận. 
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CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION 

1. Introduction 

Full name of the researcher: Le Thi Thanh 

Date of birth: 07/10/1983 

Training facility: College of Education – Hue University 

Training course: 2012 – 2015 

Name of dissertation: Fauna of amphibians and Reptiles in Quang Ngai 

Region 

Major: Zoology; Code: 62420103 

Supervisor: Prof. PhD. Dinh Thi Phuong Anh 

2. Contribution of the dissertation 

Update list 137 amphibians and reptiles in QNR including 41 amphibians and 

96 reptiles (31 lizard, 50 snakes, and 15 turtle).  

Morphological describe of 130 amphibians and reptiles. Adding data on 

ecological characteristics of amphibian and reptiles in Quang Ngai area.  

Analyze on distributive characteristics of amphibian and reptile according to 

habitat, height and location in QNR.  

Review the value of use and conservation, status and threats to amphibian and 

reptile, proposed solutions for sustainable development of herpetofauna in QNR. 

Providing of date in relationship geographical region of amphibias and 

reptiles between research area and neighborhing. 

Thua Thien Hue, June 27, 2017 

Research Supervisor     Research student 
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