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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam được đánh giá là nước có đa dạng sinh học khá cao của thế giới, là 

nước đang phát triển nên bên cạnh thuận lợi, Việt Nam cũng gặp không ít những 

thách thức trong phát triển kinh tế xã hội, tăng dân số, biến đổi khí hậu đã tạo ra áp 

lực lớn đến môi trường sống và sự đa dạng sinh học các hệ sinh thái. Nhiều loài 

động thực vật hoang dã có nguy cơ bị mất sinh cảnh sống, giảm số lượng cá thể của 

loài hoặc không còn gặp. Nhóm lưỡng cư và bò sát là mắt xích quan trọng của chuỗi 

và lưới thức ăn trong tự nhiên, từ lâu đã gắn bó và có giá trị kinh tế đối với con 

người, đồng thời cũng là nhóm động vật được khai thác dễ dàng, tương đối nhạy 

cảm và dễ bị biến động trước những thay đổi của môi trường và các hoạt động phát 

triển kinh tế - xã hội của con người. Nghiên cứu điều tra khu hệ lưỡng cư và bò sát 

ở Việt Nam trong những năm gần đây đã được quan tâm, tiến hành nghiên cứu trên 

nhiều khu vực, vùng, miền, theo đó số lượng các loài lưỡng cư và bò sát mới phát 

hiện và cả những loài ghi nhận bổ sung được công bố khá nhiều trên các tạp chí 

quốc tế, tuy nhiên diễn ra chưa đồng đều ở các vùng miền của đất nước, trong đó có 

tỉnh Quảng Ngãi.  

Quảng Ngãi là một trong các tỉnh duyên hải Trung Trung Bộ nằm ở sườn 

Đông của dãy Trường Sơn, tiếp nối hệ sinh thái với tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, 

Gia Lai, Bình Định, có sự đa dạng địa hình và các hệ sinh thái đặc trưng của vùng 

khí hậu Trung Trung Bộ, đã tạo nên sự đa dạng sinh cảnh và các loài sinh vật. Từ 

trước đến nay công tác nghiên cứu đa dạng sinh học và cảnh quan môi trường ở khu 

vực này trong đó có việc điều tra nghiên cứu khu hệ lưỡng cư và bò sát ở đây còn ít 

và mới chỉ được tiến hành ở một số khu vực trong thời gian ngắn, phạm vi nghiên 

cứu còn hạn hẹp, do đó, việc điều tra nghiên cứu khu hệ lưỡng cư và bò sát ở vùng 

Quảng Ngãi là định hướng quan trọng trong nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học 

động vật, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án 

góp phần bổ sung nguồn tư liệu cho bộ môn lưỡng cư và bò sát học, phục vụ trong 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn cảnh quan, môi trường sống, cũng như 



2 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Vì vậy, để có kết quả nghiên cứu đầy đủ về 

lớp Lưỡng cư (Amphibia) và lớp Bò sát (Reptilia) ở vùng Quảng Ngãi, chúng tôi 

chọn đề tài Khu hệ lưỡng cư và bò sát vùng Quảng Ngãi làm đề tài luận án tiến sĩ 

sinh học. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định đa dạng thành phần loài, đặc trưng phân bố (theo sinh cảnh, nơi ở, 

đai độ cao), một số đặc điểm sinh thái học làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý 

và bảo tồn các loài lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi. 

3. Nội dung nghiên cứu 

Điều tra nghiên cứu thành phần loài, cấu trúc khu hệ theo bậc phân loại của 

các loài lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi. 

Mô tả đặc điểm nhận dạng chính các loài lưỡng cư và bò sát ghi nhận bổ 

sung cho vùng Quảng Ngãi. 

Ghi nhận bước đầu đặc điểm sinh thái và nơi phân bố trong khu vực nghiên 

cứu của lưỡng cư và bò sát. 

Nghiên cứu đặc trưng phân bố các loài lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi. 

Phân tích quan hệ địa lý động vật của khu hệ lưỡng cư và bò sát ở vùng 

Quảng Ngãi với vùng lân cận. 

Xác định giá trị bảo tồn loài và sinh cảnh ưu tiên bảo tồn, các mối đe dọa và đề 

xuất giải pháp phát triển bền vững tài nguyên lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

4.1. Ý nghĩa khoa học 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung và cập nhật hiện trạng khu 

hệ lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi. 

Bổ sung dẫn liệu về đặc điểm nhận dạng, ghi nhận đặc điểm sinh thái và 

phân bố lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi. 

Xác định các giá trị bảo tồn (các loài quý hiếm, sinh cảnh ưu tiên bảo tồn) và 

các mối đe dọa ảnh hưởng đến khu hệ, từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn lưỡng cư và 

bò sát ở vùng Quảng Ngãi. 
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4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Cung cấp dẫn liệu khoa học và đề xuất kiến nghị phát triển bền vững tài 

nguyên lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi là cơ sở khoa học giúp địa phương 

quản lý và bảo tồn.  

Lưu giữ và sử dụng bộ mẫu vật lưỡng cư và bò sát trong nghiên cứu và giảng 

dạy các học phần liên quan đến động vật. 

5. Đóng góp của luận án 

 * Đối với khoa học chuyên ngành 

 Cung cấp danh sách thành phần loài lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi 

(gồm 41 loài lưỡng cư, 31 loài thằn lằn, 50 loài rắn và 15 loài rùa) cùng với bộ mẫu 

vật và tư liệu về đặc điểm hình thái nhận dạng, sinh thái, phân bố góp phần phục vụ 

nghiên cứu và giảng dạy động vật. 

 * Đối với khu vực nghiên cứu 

Cập nhật danh sách thành phần loài, ghi nhận nơi sống, đặc điểm sinh thái và 

mô tả đặc điểm nhận dạng của 130 loài lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi làm 

cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 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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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Lược sử nghiên cứu Lưỡng cư và Bò sát 

1.1.1. Lược sử nghiên cứu Lưỡng cư và Bò sát ở Trung Bộ 

 Về lược sử nghiên cứu LCBS ở Trung bộ trong nghiên cứu này tập trung 

phân tích ở các tỉnh dọc theo bờ biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên, giới hạn tọa độ 

địa lý: 13041'28'' - 20040' vĩ độ Bắc, 104022' - 109027'47'' kinh độ Đông. 

Các nghiên cứu về khu hệ, phân loại và phân bố 

Nghiên cứu về LCBS ở Trung Bộ trước năm 1954 chủ yếu do người nước ngoài 

thực hiện, điển hình là các nghiên cứu của Bourret từ 1934 đến 1942: Năm 1934, ông 

ghi nhận 9 loài rắn ở Quảng Trị và Quảng Bình gồm Natrix piscato, Natrix 

laobaoensis, Dryocalamus davisoni, Holarchus purpurascens cyclurus, Hypsirhina 

plumbea, Calliophis macclellandi swinhoei, Trimeresurus gramineus gramineus, 

Typhlops braminus, Elaphe radiate.  

Đến 1937, Bourret đưa ra danh sách 2 loài và 1 phân loài thằn lằn (Agamidae), 

3 phân loài rắn (Cobubridae, Crotalidae), có 6 loài bổ sung cho Quảng Trị, Quảng Bình 

gồm: Ophryophryne poilani, Leiolopisma reevesi reevesi, Siaphos poilani, Varanus 

nebulosus, Sibynophis collaris sinensis, Natrix khasiensis, đồng thời ghi nhận 2 loài 

rùa: Clemmys quadriocellata, Mauremys sinensis.  

Năm 1940, Bourret R. đã ghi nhận và mô tả 2 loài: Pelochelys cantorii và 

Calamaria septentrionalis ở khu vực sông mã [164]. Anderson ghi nhận 8 loài phân bố 

ở Thừa Thiên Huế gồm: Bufo melanostictus, Hyla annectans, Oxyglossus laevis, Rana 

tigrina, R. limnocharis, R.macrodon, R. guentheri, R. macrodactyla. 

Sau ngày miền Bắc được giải phóng, hòa bình được lập lại, năm 1957, Đào Văn 

Tiến là người VN đầu tiên điều tra TPL LCBS ở Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, 

hàng loạt các đợt khảo sát về động vật có xương sống trong đó có LCBS do cán bộ 

khoa Sinh vật, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội I, tiến hành 

ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, các nghiên cứu thường tập trung vào phân loại, bước đầu tìm 

hiểu giá trị kinh tế và giá trị sử dụng. Kết quả nghiên cứu được tổng hợp thành báo cáo 

khoa học song chưa được công bố trên tạp chí hay sách chuyên khảo [71]. 
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Sau 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất nên công tác nghiên cứu cơ bản trong 

đó có LCBS được quan tâm hơn, tiến hành ở các vùng trên toàn quốc, kết quả được 

công bố trên các tạp chí trong nước: Năm 1984, Campden - Main xuất bản chuyên 

khảo kết quả nghiên cứu rắn miền Nam, VN [92]. Năm 1992, Trần Kiên và Hoàng 

Xuân Quang chia thành 7 phân khu động vật - địa lý học ếch nhái, BS VN [44].  

Tiếp theo, năm 1993, Hoàng Xuân Quang xác định 128 loài LCBS ở các tỉnh 

Bắc Trung Bộ, số loài phân bố nhiều nhất ở rừng núi đất (56 loài), 2 sinh cảnh có ít 

loài phân bố nhất là bãi cát ven biển và núi đá vôi [57].  

Năm 1997, Lê Nguyên Ngật nghiên cứu TPL LCBS ở vùng núi Ngọc Linh 

[51]; Năm 1999, xác định có 22 loài LC và 44 loài BS ở rừng Tây Quảng Nam tập 

trung phân bố ở rừng thứ sinh, trong đó có 18 loài quý hiếm [52].  

Năm 2000, Nguyễn Văn Sáng và Hoàng Xuân Quang xác nhận 31 loài LC và 

54 loài BS ở VQG Bến En, tỉnh Thanh Hóa [73]. Đinh Thị Phương Anh và Nguyễn 

Minh Tùng ghi nhận ở KBTTN Sơn Trà có 9 loài LC và 25 loài BS thuộc 3 bộ [4].  

Năm 2001, Lê Nguyên Ngật và Hoàng Xuân Quang công bố kết quả điều tra 

bước đầu ở KBTTN Pù Mát, tỉnh Nghệ An có 22 loài LC và 51 loài BS [53].  

Năm 2002, Nguyễn Quảng Trường khảo sát TPL BS và ếch nhái ở khu vực 

rừng sản xuất Konplong, tỉnh Kon Tum, công bố trên Tạp chí Sinh học.  

Năm 2003, Lê Vũ Khôi và Nguyễn Văn Sáng xác định danh sách loài ở khu 

vực Bà Nà, TP Đà Nẵng [42].  

Năm 2005, Lê Nguyên Ngật và Nguyễn Văn Sáng đã thống kê toàn tỉnh 

Thanh Hóa có 44 loài LC và 80 loài BS [54]. Hoàng Xuân Quang và Mai Văn Quế 

ghi nhận 18 loài LC và 35 loài BS ở Chúc A, Hương Khê, Hà Tĩnh [60]; Hoàng 

Xuân Quang và cs đã thống kê được 25 loài LC và 62 loài BS ở KBTTN Pù Huống, 

tỉnh Nghệ An [65]. 

Năm 2006, Hoàng Xuân Quang và cs đã nhận xét về tên khoa học trong nội 

bộ giống Takydromus và tu chỉnh khóa định loại cho họ Thằn lằn chính thức vùng 

Bắc Trung Bộ [66].  

Năm 2007, Hoàng Xuân Quang và Hoàng Ngọc Thảo nghiên cứu đặc điểm 

hình thái phân loại các loài trong giống Trimeresurus ở khu vực Bắc Trung Bộ [61]. 
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Kế tiếp, Hoàng Xuân Quang và cs xác định 37 loài LC và 56 loài BS ở VQG Bạch 

Mã [67]. Võ Đình Ba và Nguyễn Văn Sáng đã thống kê được 49 loài ở khu vực 

lòng hồ dự án thủy điện A Vương, tỉnh Quảng Nam, thuộc 3 bộ, 18 họ, 38 giống 

phân bố tập trung ở rừng núi đất ít bị tác động, rừng núi đất bị tác động, khu dân cư, 

vườn và ruộng, sông suối và ven sông suối, sự thay đổi sinh cảnh làm ảnh hưởng 

đến phân bố của LCBS trong khu vực [5]. Ngô Đắc Chứng và Trần Duy Ngọc ghi 

nhận TPL ếch nhái và BS ở tỉnh Phú Yên gồm 71 loài, trong đó có 31 loài quý hiếm 

và 6 loài đặc hữu [21].  

Năm 2008, Ngô Đắc Chứng và Trần Hậu Khanh đã thống kê ở phía Tây tỉnh 

Đắk Nông có 72 loài thuộc 21 họ, 5 bộ, trong đó có 27 loài quý hiếm và 5 loài đặc 

hữu của VN [18]. Hoàng Xuân Quang và cs xác định và so sánh đặc điểm hình thái 

của Rắn hoa cân vân đen (Sinonatrix percarinata) và Rắn hoa cân vân đốm 

(Sinonatrix aequifasciata) ở Tây Nghệ An [64]. 

Đến 2009, các kết quả nghiên cứu về LCBS trên toàn quốc được đăng trong 

kỷ yếu hội thảo quốc gia, một số nghiên cứu trong các vùng gồm: Đinh Thị Phương 

Anh và Trần Thị Ánh Hường ghi nhận 50 loài thuộc 17 họ, 3 bộ, trong đó có 19 loài 

quý hiếm, đồng thời ghi nhận phân bố theo sinh cảnh, xác định mối đe dọa chính 

đến khu hệ LCBS tại KBTTN Sơn Trà [3]. Tại tỉnh Quảng Trị, Ngô Đắc Chứng và 

Võ Đình Ba xác định các loài ếch nhái, BS ở KBTTN Đakrông phần lớn phân bố 

dưới 500 m và ở sinh cảnh sông suối trong rừng [16]. Hoàng Xuân Quang và cs đã 

phân tích và mô tả đặc điểm hình thái của Thằn lằn bóng đốm (Eutropis macularia) 

ở VQG Bạch Mã [59]. Lê Thanh Dũng và cs đã thống kê được 13 loài rùa tại 

KBTTN Pù Huống, trong đó có 6 loài quý hiếm có tên trong SĐVN năm 2007, 12 

loài trong Danh lục Đỏ IUCN 2009, 6 loài phân bố từ 300 m đến 500 m, 3 loài phân 

bố trên 700 m, và số loài ghi nhận nhiều nhất ở ven bờ sông suối [35]. Trương Thị 

Vinh Hương và Lê Nguyên Ngật đã xác định ở huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông có 

72 loài, trong đó rừng tự nhiên có 10 loài phân bố, đề xuất ưu tiên bảo tồn các loài: 

Rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah), Trăn đất (Python molurus), Trăn gấm (Python 

reticulatus), Kỳ đà hoa (Varanus nebulosus), Kỳ đà vân (Varanus salvator), Ba ba 

nam bộ (Amyda cartilaginea) và Rắn ráo trâu (Ptyas mucosa) [39]. Trần Duy Ngọc 
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và Ngô Đắc Chứng bước đầu nghiên cứu tính chất địa lý động vật của khu hệ LCBS 

tỉnh Phú Yên, và xác định khu hệ LCBS tỉnh Phú Yên thuộc Trung Trung Bộ với 

yếu tố Ấn độ - Malaixia chiếm ưu thế, mức độ đặc hữu của khu hệ thấp [55]. Hồ 

Thu Cúc và cộng sự ghi nhận 41 loài LC thuộc 6 họ và 51 loài BS thuộc 8 họ, 2 bộ 

ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đồng thời công bố loài mới Nhái cây trường 

sơn (Philautus truongsonensis), trong các loài ghi nhận có 19 loài LC quý hiếm và 

7 loài đặc hữu của VN [24]. 

Năm 2010, Cáp Kim Cương ghi nhận 12 loài LC và 41 loài BS cùng đặc 

điểm phân bố của loài ở vùng ven biển tỉnh Quảng Trị, trong đó có 8 loài có tên 

trong IUCN, 8 loài trong SĐVN và 5 loài trong NĐ 32 [29]. 

 Năm 2011, Lê Vũ Khôi và cs xác định khu hệ động vật có xương sống trên 

cạn ở KBTTN Pù Huống gồm 100 loài thú, 265 loài chim, 72 loài bò sát và 25 loài 

lưỡng cư trong đó có 81 loài quý hiếm và có giá trị bảo tồn nguồn gen, có ý nghĩa 

cung cấp tư liệu phục vụ công tác bảo tồn trong vùng [43]. Lê Thị Quý và cs mô tả 

đặc điểm hình thái nòng nọc loài Ếch poi lan (Limnonectes poilani) ở VQG Bạch 

Mã, đồng thời ghi nhận phân bố trên và dưới 1000 m. Các mẫu vật phân bố ở mỗi 

đai cao có sự khác nhau về màu sắc và hình thái hoa văn trên thân để thích nghi với 

điều kiện môi trường [69]. 

Năm 2012, Hoàng Văn Chung và cs xác định 37 loài BS và 44 loài LC, trong 

đó có 18 loài quý hiếm, ghi nhận bổ sung 17 loài cho tỉnh Gia Lai, ghi nhận được 

vùng phân bố mới của loài Ếch giun nguyễn (Ichthyophis nguyenorum) [14]. Phạm 

Thế Cường và cs ghi nhận 32 loài LC và 38 loài BS ở KBTTN Xuân Liên, tỉnh 

Thanh Hóa [30]. Nguyễn Phạm Hùng và Lê Vũ Khôi cung cấp danh sách gồm 48 

loài BS thuộc 38 giống, 15 họ, 2 bộ ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, trong 

đó có 21 loài quý hiếm, các loài ưu tiên bảo tồn gồm Trăn đất, Trăn gấm, Rắn hổ 

chúa, Rùa hộp trán vàng miền trung [37]. Hoàng Ngọc Thảo và cs ghi nhận bổ sung 

35 loài ếch nhái, BS 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 ghi nhận bổ sung cho vùng, ghi 

nhận lại sự có mặt của loài Liu điu von te [77]. Tại khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ 
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An, Hoàng Ngọc Thảo và cs ghi nhận 144 loài LCBS, trong đó có 35 loài quý hiếm, 

bổ sung cho Nghệ An 18 loài và khu vực Bắc Trung Bộ 9 loài [78]. 

Năm 2014, Đậu Quang Vinh xác định khu hệ LCBS ở KBTTN Pù Hoạt, tỉnh 

Nghệ An gồm 107 loài trên cơ sở phân tích 797 mẫu vật, bổ sung cho VN 2 loài và 

1 loài mới cho khoa học, 26 loài quý hiếm, phân tích các tác nhân đe dọa và đề xuất 

giải pháp bảo tồn trong vùng [88]. Các nghiên cứu về LCBS đã được mở rộng sang 

đối tượng nòng nọc, điển hình là các nghiên cứu của Lê Thị Quý đã mô tả đặc điểm 

hình thái, phân bố, giải phẫu miệng và răng sừng của nòng nọc thuộc 21 loài LC ở 

VQG Bạch Mã, đồng thời bổ sung 3 loài dựa vào phân loại hình thái nòng nọc [68].  

Năm 2015, Phan Thị Hoa xác định khu hệ LCBS ở quần đảo Cù Lao Chàm, 

Quảng Nam và bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng gồm 19 loài LC thuộc 14 giống, 6 họ, 

1 bộ; 61 loài BS thuộc 46 giống, 17 họ, 2 bộ), trong đó có 46 loài ở quần đảo Cù 

Lao Chàm và 68 loài ở KBTTN bán đảo Sơn Trà, 18 loài quý hiếm, ghi nhận nhiều 

loài nhất ở rừng phục hồi [36]. Phạm Hồng Thái xác định khu hệ LCBS ở KBTTN 

Bà Nà - Núi Chúa, TP Đà Nẵng gồm 157 loài, trong đó có 33 loài quý hiếm, 19 loài 

đặc hữu cho VN, đồng thời bổ sung đặc điểm phân bố cho 133 loài, xác định các 

mối đe dọa chính ảnh hưởng đến khu hệ và đề xuất một số giải pháp bảo tồn [75].  

Năm 2016, Dương Đức Lợi lập danh sách các loài LCBS vùng phía Bắc đèo 

Cù Mông gồm 111 loài thuộc 66 giống, 27 họ, 3 bộ. Ghi nhận bổ sung cho khu hệ 

LCBS tỉnh Bình Định 79 loài, trong đó có 27 loài LC, 25 loài rắn, 18 loài thằn lằn 

và 9 loài rùa đồng thời bổ sung dẫn liệu đặc điểm hình thái và một số đặc điểm sinh 

thái của 74 loài thu được mẫu. Đánh giá đặc điểm phân bố, so sánh mức độ tương 

đồng về TPL LCBS ở tỉnh Bình Định với 2 khu vực địa lý động vật là: vùng núi 

Trung Trường Sơn và vùng đất thấp Trung Nam VN [46]. 

Một số ghi nhận mới cho VN và cho khoa học được phát hiện ở vùng Trung 

Bộ: Năm 1998, Lathrop, et al. ghi nhận 2 loài cóc mày mới thuộc giống 

Leptobrachium ở miền Trung VN [106]. Năm 2004, Orlov, et al. phát hiện Rắn lục 

trường sơn (Trimeresurus truongsonensis) ở vùng núi đá vôi miền Trung VN [137]. 

Rösler, et al. (2004) công bố loài tắc kè mới Gekko scientiadventura ở Phong Nha - 

Kẽ Bàng, tỉnh Quảng Bình [142]. Orlov & Ho (2004) ghi nhận phân bố và mô tả 
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loài ếch cây mới Philautus truongsonensis sp. nov. ở Kon Tum, Thừa Thiên Huế, 

Quảng Trị và Quảng Bình [133].  

Năm 2005, Orlov và Hồ Thu Cúc ghi nhận phân bố và xác định đặc điểm 

nhận dạng loài nhái cây mới Philautus supercornutus sp. nov. ở Thừa Thiên Huế, 

Đà Nẵng và Quảng Nam [132]. Ziegler, et al. mô tả loài Thằn lằn nước 

(Tropidophorus noggei sp. nov.) dựa trên 3 mẫu vật trưởng thành thu được vào mùa 

khô dọc khe suối ở VQG Phong Nha - Kẽ Bàng, loài này khác với các loài cùng 

giống ở hàng vảy lưng (22 hàng) [161].  

Năm 2006, Orlov, et al. mô tả loài mới Rana gigatympana có kích thước nhỏ 

và màng nhĩ lớn ở miền Trung VN [130]. Cuối năm đó, ông và cộng sự đã mô tả 

loài ếch cây sần Theloderma ryabovi sp. nov. ở Kon Tum và loài mới Theloderma 

nagalandensis sp. nov. từ Ấn Độ [131]. Orlov, et al. công bố loài Acanthosaura 

natalia được tách ra từ loài A. capra phân bố ở miền Trung VN [134]. 

Từ 2007 đến 2010, các nghiên cứu LCBS được tiến hành mở rộng ở những 

vùng còn ít được khảo sát và có tiềm năng ĐDSH cao nên đã phát hiện được nhiều 

loài mới. Điển hình là kết quả nghiên cứu của Ziegler, et al. (2007) mô tả loài thằn 

lằn chân ngắn mới thuộc giống Lygosoma ở Trung Trường Sơn [163]. Cũng vào 

năm 2007, Ziegler và cs khác đã điều tra đa dạng các loài rắn tại hệ sinh thái rừng 

núi đá vôi ở Trung Trường Sơn VN và xây dựng được khóa nhận dạng nhanh các 

loài trong khu hệ phục vụ bảo tồn các loài LCBS tại khu vực này [156]. Năm 2008, 

Rösler, et al. mô tả loài thạch sùng ngón mới thuộc giống Cyrtodactylus ở miền 

Trung VN [141]. Năm 2009, Nguyen, et al. mô tả loài nhái cây mới thuộc giống 

Philautus ở dãy Trường Sơn dựa vào 2 mẫu vật thu được tại rừng núi thường xanh 

tỉnh Quảng Bình [122]. Cũng trong năm 2009, Rowley & Cao xác nhận loài mới 

Leptolalax applebyi ở tỉnh Quảng Nam, miền Trung VN [143] và Anna, et al. mô tả 

loài Hylarana nigrovittata ở VQG Phong Nha - Kẽ Bàng [89]. Rowley, et al. ghi 

nhận loài Rhacophorus vampyrus sp. nov. ở cao nguyên Langbian miền Nam VN, 

phân bố tại độ cao 1470 m - 2004 m, trứng loài này được đẻ vào hốc cây nhỏ [147]. 

Orlov, et al. mô tả loài mới thứ 9 thuộc giống Calamaria ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

[135]. Ziegler, et al. mô tả loài thạch sùng ngón mới Cyrtodactylus roesleri ở VQG 
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Phong Nha - Kẽ Bàng, tỉnh Quảng Bình [161]. Rowley, et al. xác định loài mới 

Leptolalax croceus ở miền Trung VN [145]. Nguyen, et al. ghi nhận loài mới thuộc 

họ Scincella ở VN [120]. 

Từ 2011 đến nay, các nghiên cứu phân loại và ghi nhận các loài LCBS mới ở 

Trung Bộ được công bố nhiều hơn trên các tạp chí quốc tế. David, et al. (2010) mô 

tả loài Rắn trán cúc (Opisthotropis cucae) ở tỉnh Kon Tum và phân biệt hình thái 

với loài khác trong giống Rắn trán (Opisthotropis) [97]. Tran, et al. (2011) mô tả 

loài ếch cây Rhacophorus chuyangsinensis phân bố dọc suối có đá trong rừng tại độ 

cao 1320 m - 1600 m ở Lâm Đồng và Khánh Hòa [153]. Cũng vào năm 2011, Ngo, 

et al. mô tả loài mới Thạch sùng dẹp (Hemiphyllodactylus banaensis sp. nov.) ở 

KBTTN Bà Nà - Núi Chúa [116]. Năm 2012, Nishikawa, et al. mô tả loài mới 

Ichthyophis nguyenorum sp. nov. từ 3 mẫu vật thu thập ở cao nguyên Kon Tum 

[129]. Orlov, et al. mô tả 3 loài mới (Theloderma chuyangsinense sp. nov.; T. 

bambusicolum sp. nov.; T. laeve sp. nov.) [136]. Năm 2013, Nguyen, et al. mô tả 

loài mới thuộc giống Sphenomorphus từ VN [125]. Năm 2014, Rowley, et al. mô tả 

loài ếch cây Gracixalus lumarius sp. nov. ở độ cao 1845 m đến 2160 m thuộc rừng 

thường xanh của KBTTN Ngọc Linh, Kon Tum [146]. Cũng trong năm 2014, 

Nguyen Ngoc Sang, et al. dùng kỹ thuật AND phân tích gen và mô tả loài tắc kè 

mới của VN [127]. Duong, et al. mô tả đặc điểm nhận dạng và phân bố của 17 loài 

rùa được ghi nhận ở Bình Định gồm 15 loài rùa nước ngọt và 2 loài rùa biển [99]. 

Nghiên cứu bảo tồn loài rùa quý hiếm chỉ có ở miền Trung của McCormack, et al. 

(2014), theo đó xác định vùng phân bố và đặc điểm hình thái, sinh thái của Rùa 

trung bộ từ các mẫu vật thu thập tại Quảng Nam [108].  

Qua các công bố về LCBS cho thấy số loài mới cho khoa học được công bố 

từ 1975 đến nay ngày càng nhiều, số loài LCBS ghi nhận được ở VN ngày càng 

tăng, từ 1976 đến 1987 phát hiện 7 loài, từ 1988 đến 2009 là 106 loài, từ 2010 đến 

2014 là 81 loài (theo Frost, 2015 [100], Uetz và Hosek, 2015 [154] ), riêng năm 

2016 phát hiện được 16 loài LC và 5 loài BS mới. Nhìn chung, số loài LCBS ở VN 

ngày một gia tăng: Năm 1975 ghi nhận mới 85 loài, năm 1982 là 263 loài, năm 



11 

1996 là 240 loài, năm 2003 là 545 loài, năm 2005 là 458 loài, năm 2016 là 655 loài 

(Hoàng Xuân Quang, Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Văn Sáng, 2016). 

Về sinh học, sinh thái và ứng dụng 

Bên cạnh các nghiên cứu về TPL còn có nhiều nghiên cứu về sinh học, sinh 

thái và ứng dụng LCBS ở Trung Bộ có ý nghĩa trong chăn nuôi, nghiên cứu và ứng 

dụng vào bảo vệ thực vật tại địa phương. Một số nghiên cứu tiêu biểu: Năm 1991, 

Ngô Đắc Chứng xác định đặc điểm hình thái và sinh thái của Nhông cát ở đồng 

bằng và vùng cát ven biển Thừa Thiên Huế [15], được xem là nghiên cứu chuyên 

sâu về giống Leiolepis ở VN. Năm 1994, Đinh Thị Phương Anh nghiên cứu đầu tiên 

về đặc điểm sinh học và sinh thái của Rắn ráo trưởng thành nuôi tại Quảng Nam - 

Đà Nẵng [2] có ý nghĩa trong sản xuất. Năm 2004, Hoàng Xuân Quang và cs đã mở 

màn những nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp bằng việc xác định 

thức ăn và diễn biến số lượng LC và sâu hại trên hệ sinh thái đồng ruộng ở huyện 

Nghi Phú vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2004, 2005 [58]. 

Năm 2009, Ngô Văn Bình nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng và sinh sản của 3 

loài ếch: Quasipaa verrucospinosa, Hylarana guentheri và Fejervarya limnocharis ở 

Thừa Thiên Huế, đã xác định 3 loài trên đều là loài ăn tạp, thức ăn phong phú nhất 

thuộc Ếch gai sần với 26 loại, mùa sinh sản và sức sinh sản của mỗi loài khác nhau 

[7]. Ngô Đắc Chứng và Ngô Văn Bình đã nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm sinh 

học, sinh thái của Ếch gai sần (Quasipaa verrucospinosa) ở vùng A Lưới, Thừa Thiên 

Huế. Kết quả cho biết Ếch gai sần là loài ăn tạp, thức ăn của chúng gồm 5 nhóm 

ngành khác nhau, nhiều nhất là Chân khớp, độ no đạt ở mức cao vào các tháng thuộc 

mùa hè, độ no của con non trội hơn so với con đực và cái, loài chỉ sinh sản 1 lần trong 

năm từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau, tỷ lệ đực/cái là 1,3/1, sức sinh sản tuyệt đối từ 

483 - 968 trứng/cá thể, sức sinh sản tương đối từ 4 đến 6 trứng/g, loài phân bố trong 

rừng nguyên sinh [17]. Ngô Đắc Chứng và Nguyễn Văn Lanh xác định đặc điểm dinh 

dưỡng và sinh sản của Rắn lục xanh ở vùng Tây Nam Thừa Thiên Huế, loài sử dụng 

5 loại thức ăn trong đó chủ yếu là ếch nhái, độ béo của con cái cao hơn con đực, con 

đực có khối lượng, chiều dài và chiều rộng tinh hoàn thấp nhất vào tháng 4 và cao 

nhất vào tháng 8, mỗi lứa Rắn lục xanh đẻ 5-13 cá thể [20]. 
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Ngoài ra, trong nghiên cứu LCBS còn áp dụng kỹ thuật phân tích kiểu nhân 

để xác định bộ NST của loài và hỗ trợ định loại: Năm 2009, Trần Quốc Dung và cs 

phân tích so sánh kiểu nhân của 2 loài nhông cát thuộc giống Leiolepis ở Thừa 

Thiên Huế, đã xác định loài L. reevesii có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 36 và 

loài L. guentherpetersi có bộ nhiễm sắc thể tam bội 3n = 48, không phát hiện thấy 

nhiễm sắc thể giới tính ở 2 loài này, cấu trúc kiểu nhân của 2 loài tương tự nhau thể 

hiện ở đặc điểm đều có eo thứ cấp ở đầu cánh dài của 1 nhiễm sắc thể trong cặp 

nhiễm sắc thể số 1 [32]. Lê Thắng Lợi và Ngô Đắc Chứng ghi nhận đặc điểm sinh 

học, sinh thái của 2 loài Thằn lằn bóng giống Mabuya ở Thừa Thiên Huế. Thức ăn 

chủ yếu của chúng gồm côn trùng và nhện, khối lượng thức ăn có trong dạ dày thấp, 

độ béo của loài giảm dần từ bậc 0 đến 4, tinh hoàn phải dài hơn tinh hoàn trái nhưng 

bề rộng thì ngược lại, tần số gặp loài cao nhất từ 9h đến 11h, lúc nắng ấm, nhiệt độ 

30-350C, độ ẩm 70-80% [47]. Nguyễn Đức Lương và cs nghiên cứu đặc điểm sinh 

học và sinh thái của Kỳ đà hoa trưởng thành trong điều kiện nuôi tại TP Vinh. Kết 

quả nghiên cứu cho biết loài tăng nhanh khối lượng ở tháng 9 và giảm mạnh ở 

tháng 11, ở các tháng trú đông chiều dài cơ thể của kỳ đà không tăng, nhu cầu thức 

ăn cao ở các tháng giữa mùa hoạt động (tháng 5), loài hoạt động từ tháng 3 đến 

tháng 11, các tháng 12, tháng 1 và tháng 2 hầu như loài không hoạt động [49]. 

Hoàng Xuân Quang và cs đã xác định trứng trong cơ thể cá thể cái Thằn lằn bóng 

đốm (Eutropis macularia) ở 3 giai đoạn phát triển khác nhau, thức ăn thuộc 9 bộ 

côn trùng, nhiệt độ thích hợp nhất cho loài thằn lằn này là 32-330C [59]. Cũng vào 

năm 2009, Lê Thị Nga và Ngô Đắc Chứng xác định đặc điểm sinh học của quần thể 

Leiolepis reevesii và Leiolepis guentherpetersi ở Đà Nẵng. Kết quả cho biết thức ăn 

của 2 loài gồm cả động vật và thực vật, mật độ quần thể giữa 2 loài xấp xỉ nhau, 

mức độ thành thục của 2 loài khác nhau, cả 2 loài đều có tốc độ tăng trưởng về kích 

thước và khối lượng nhanh từ tháng 4 đến tháng 6, nhóm cá thể có kích thước nhỏ 

thì tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhóm với kích thước lớn [50], nghiên cứu có ý 

nghĩa trong nhân nuôi loài này. 

Năm 2011, các nghiên cứu về LCBS còn được mở rộng sang lĩnh vực âm 

học, ký sinh trùng và đặc điểm giới tính. Ông Vĩnh An nghiên cứu đặc điểm sinh 
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học, sinh thái của Rắn ráo trâu (Ptyas mucosa) trong điều kiện nuôi ở Nghệ An, 

đồng thời tìm hiểu về ký sinh trùng và một số bệnh thường gặp ở rắn [1].  

Năm 2012, Ngo, et al. xác định âm thanh thông báo và hoạt động sinh sản 

của Chẫu chàng ở VQG Bạch Mã [114]. Ngo & Ngo xác định đặc điểm hình thái, 

giới tính và sự phát triển của trứng ếch gai sần ở Thừa Thiên Huế [111]. Trần Quốc 

Dung và Ngô Quốc Trí xác định đặc điểm sinh sản và dinh dưỡng của Nhông cát 

(Leiolepis guentherpetersi) trong điều kiện nuôi ở TP Huế [33], [34].  

Năm 2013, Ngo & Ngo nghiên cứu đặc điểm sinh sản và âm thanh thông báo 

của Cóc nhà (Duttaphrynus melanostictus) ở VQG Bạch Mã [112], ngoài ra còn xác 

định đặc điểm sinh thái và sinh sản của Ếch gai sần (Quasipaa verrucospinosa) ở rừng 

nhiệt đới miền Trung VN [113]. Năm 2014, Ngo & Ngo xác định thành phần thức 

ăn của Ếch gai sần ở miền Trung VN [110]; Ngo, et al. nghiên cứu giới tính, đặc 

điểm sinh thái và dinh dưỡng của Thằn lằn bóng hoa (Eutropis multifasciatus) ở 

miền Trung VN [115] có ý nghĩa bảo tồn LCBS.  

Nhìn chung, các nghiên cứu về sinh học và sinh thái còn hạn chế ở các nhóm 

loài LCBS và chưa ứng dụng nhiều vào sản xuất. 

Các nghiên cứu về LCBS ở Trung Bộ còn được trình bày trong các tài liệu 

chuyên khảo chuyên sâu nhằm cung cấp tư liệu LCBS của địa phương trong khu 

vực, phục vụ cho công tác nghiên cứu, nhân nuôi, cung cấp thông tin phục vụ bảo 

tồn trong vùng, điển hình: ĐDSH động vật ở VQG Bạch Mã của Lê Vũ Khôi và cs 

năm 2004, đã xác định 52 loài LCBS [41]; LCBS ở KBTTN Pù Huống của Hoàng 

Xuân Quang và cs năm 2008, nhóm LC có 24 loài, nhóm BS có 71 loài thuộc 63 

giống, đồng thời mô tả đặc điểm nhận dạng, kích thước, phân bố và khóa định loại, 

cung cấp ảnh màu của loài [62]; Ếch nhái và BS ở VQG Bạch Mã của Hoàng Xuân 

Quang và cs năm 2012, thống kê danh lục gồm 102 loài, đồng thời mô tả đặc điểm 

hình thái, phân bố, giá trị, tình trạng bảo tồn, khóa định loại và cung cấp ảnh màu 

các loài ghi nhận [63]. Ngoài ra còn có tài liệu hướng dẫn nhân nuôi Rồng đất 

(Physignathus cocincinus) của Ngô Đắc Chứng và cs năm 2012, giới thiệu và xây 

dựng quy trình nuôi loài, đồng thời cung cấp địa chỉ mua giống [19]. 
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Nhìn chung, các nghiên cứu LCBS ở Trung Bộ lúc đầu tập trung thống kê 

loài, cùng với sự phát triển đất nước nghiên cứu thêm các hướng: phân loại học, ghi 

nhận loài mới, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái, ký sinh trùng và bệnh học, 

nhân nuôi, góp phần xây dựng KBTTN, VQG ở một số địa phương, bảo tồn động 

vật, góp phần tư liệu cho Động vật chí VN. Các nhà khoa học nước ngoài và tổ 

chức quốc tế thường xuyên hợp tác với các nhà khoa học trong nước qua đề tài, dự 

án, chương trình bảo tồn ĐDSH, theo đó nguồn tài trợ cho các nghiên cứu nhiều 

hơn. Kết quả nghiên cứu được công bố ở tạp chí quốc tế với đa dạng nội dung, đồng 

thời cũng đào tạo được đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu LCBS trong các vùng. 

1.1.2. Khái quát nghiên cứu Lưỡng cư và Bò sát ở vùng Quảng Ngãi 

Nghiên cứu về LCBS ở VQN bắt đầu từ năm 2001 bởi Lê Khắc Huy và cs 

tiến hành điều tra về ĐDSH trong vùng. Theo báo cáo tổng kết đề tài ghi nhận 94 

loài (không kèm danh sách TPL) [38]. Kế tiếp, Tran, et al., 2010, mô tả đặc điểm 

nhận dạng 16 loài LC ở vùng Mo Nit, huyện Sơn Hà [152]. 

Năm 2011, Lê Thị Thanh và Lê Nguyên Ngật nghiên cứu khu hệ LCBS ở 

rừng Cao Muôn, huyện Ba Tơ đã ghi nhận 83 loài, trong đó có 24 loài quý hiếm ưu 

tiên bảo tồn, đồng thời xác định đặc điểm phân bố và so sánh sự tương đồng TPL 

giữa vùng nghiên cứu với một số vùng lân cận [76], kết quả nghiên cứu thuộc đề tài 

cấp tỉnh từ 2010 đến 2012 do Võ Văn Phú chủ trì thực hiện. 

Tiếp theo, năm 2012, Võ Đình Ba và cs ghi nhận ở rừng Nà thuộc huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi có 12 loài lưỡng cư và 17 loài Bò sát [6]. Những loài này gặp 

phổ biến và có giá trị thực phẩm cho người dân địa phương như Cóc nhà, Ngóe, 

Ếch đồng… 

Năm 2013, Nemes, et al. ghi nhận và mô tả đặc điểm nhận dạng 35 loài BS ở 

huyện Ba Tơ [109]. 

Nhìn chung, các nghiên cứu LCBS ở VQN đã công bố danh sách và mô tả 

một số loài tại một số điểm trong vùng, song do hạn chế về địa điểm và thời gian 

nên kết quả trên chưa phản ánh đầy đủ đa dạng TPL và chưa đề cập đến quan hệ địa 

lý động vật với các vùng lân cận. Vì vậy cần có các nghiên cứu bổ sung và cập nhật 

hiện trạng TPL, đặc điểm phân bố của lớp Lưỡng cư và lớp Bò sát trong vùng. 
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1.2. Khái quát điều kiện tự nhiên và xã hội vùng Quảng Ngãi 

1.2.1. Vị trí địa lý 

Vùng Quảng Ngãi là theo cách gọi của địa phương với tỉnh Quảng Ngãi có 

diện tích đất tự nhiên 515.269 ha [28], thuộc Trung Trung Bộ, có tọa độ địa lý 

14032'-15025' vĩ độ Bắc; 108006''-109004'' kinh độ Đông [87]. Phía Bắc giáp huyện 

Bắc Trà My và huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Phía Nam giáp huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định; Phía Tây giáp huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện K’Bang, 

tỉnh Gia Lai; Phía Đông giáp biển (Phụ lục 1).  

VQN có tất cả 14 huyện và thành phố, trong đó 7 huyện thuộc khu vực đồng 

bằng ven biển: TP Quảng Ngãi, các huyện gồm: Bình sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, 

Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ; 6 huyện thuộc khu vực miền núi, gồm: Trà Bồng, 

Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ; Và khu vực hải đảo có huyện Lý 

Sơn [28], [87]. 

1.2.2. Đặc điểm địa hình 

Địa hình Quảng Ngãi được chia thành các vùng: rừng núi, trung du, đồng 

bằng và bãi cát ven biển. Địa hình vùng núi có núi xâm thực bóc mòn và đồng bằng 

tích tụ dưới 50 m so với mặt nước biển. Vùng rừng núi của Quảng Ngãi tiếp giáp 

với phía Đông dãy Trường Sơn, có diện tích 391.192 ha, chiếm 2/3 diện tích toàn 

tỉnh, thuộc lãnh thổ của 6 huyện: Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long 

và Ba Tơ, tạo thành hình vòng cung có đầu nhô ra sát biển ôm lấy đồng bằng [87]. 

Trong vùng có nhiều núi cao với sườn dốc 30-400, phân cắt mạnh và lớp phủ 

thực vật khá đa dạng như núi Cà Đam 1.413 m so với mặt nước biển, Tà Cun 1.428 

m, Đá Lét 1.130 m, Ra Lóc 1.063 m, thuộc huyện Trà Bồng; Các núi: A Zin 1.233 

m, Đá Vách hay Thạch Bích 1.115 m, núi Đôn 1.064 m, thuộc huyện Sơn Hà; Các 

núi: Ha Peo 1.254 m, núi Ho 1.096 m, núi Bờ Rẫy 1.371 m thuộc huyện Sơn Tây; 

Núi Ca Sút 1.262 m và núi Po 1.002 m thuộc huyện Tây Trà; Núi Mum 1.085 m 

thuộc huyện Minh Long; Núi Làng Rầm 1.095 m và núi Cao Muôn 1.085 m thuộc 

huyện Ba Tơ; Ngoài ra còn có các núi dưới 600 m, sườn dốc 20 - 300. Nhìn chung, 

càng tiến về vùng đồng bằng thì núi có độ cao và độ dốc càng giảm, các núi được 
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ngăn cách bởi hệ thống sông suối như sông Trà Bồng nằm phía Tây Bắc, sông Liên, 

sông Rhe, sông Tô ở phía Nam, sông Rinh ở phía Đông Nam [28], [87]. 

Vùng trung du có diện tích khoảng 1.770 ha, chiếm 0,3% diện tích tỉnh, 

thuộc một phần lãnh thổ các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, 

Mộ Đức, Đức phổ. Địa hình nghiêng về phía Đông, đất dễ bị bào mòn hình thành 

nhiều gò đồi [28], [87]. 

Vùng đồng bằng có diện tích 150.678 ha, chiếm 25,54% diện tích toàn tỉnh, 

khá đa dạng về hình thái, trong đó có 13.672 ha được bồi đắp phù sa thường xuyên 

hàng năm bởi 4 hệ thống sông chính: Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ và Trà Câu. 

Diện tích của vùng hẹp dần về phía Nam. Độ cao từ 2 m đến 60 m so với mặt nước 

biển. Đất trong vùng thích hợp canh tác cây lương thực và cây công nghiệp ngắn 

ngày [28], [87]. 

Vùng bãi cát ven biển có diện tích 2.446,8 ha, mang đặc điểm chung của 

vùng ven biển miền Trung với các dải cát cao song song với đường bờ biển, giữ vai 

trò chắn sóng tự nhiên, bảo vệ đất liền. Bên cạnh đó, vùng còn có kiểu địa hình thấp 

đặc trưng là dạng đầm lầy cửa sông bị bồi lấp và đầm phá ven biển. Vùng có địa 

hình khá bằng phẳng, thuộc diện tích phía Đông các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Bình 

Sơn [28], [87]. 

1.2.3. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên sinh vật 

Đặc điểm thổ nhưỡng: Quảng Ngãi có tổng diện tích đất 515.269 ha. Theo 

mục đích sử dụng, đất Quảng Ngãi chia ra 4 nhóm chính sau: đất sản xuất nông 

nghiệp có diện tích 140.734 ha, đất lâm nghiệp 274.654 ha, đất chuyên dùng 21.654 

ha, đất thổ cư 12.264 ha. Đất có rừng chiếm diện tích 198254,8 ha, trong đó rừng 

kín thường xanh ít bị tác động chiếm 1/2, rừng phục hồi và rừng trồng chiếm 2/3 

diện tích còn lại. 

Đất VQN được chia thành 3 nhóm chính theo chất đất: Nhóm đất phù sa 

chiếm diện tích khá lớn ở vùng đồng bằng, có khả năng gieo trồng nhiều loại cây 

lương thực và thực phẩm khác nhau. Nhóm đất xám gặp phổ biến trên các địa hình 

núi cao, dốc ở khu vực miền núi. Nhóm đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá gặp ở nơi có 

thảm thực vật bị phá hủy nghiêm trọng. Nếu chia theo diện tích canh tác nông 



17 

nghiệp thì gồm 3 loại đất: Đất nông nghiệp có diện tích 416.766 ha, đất phi nông 

nghiệp 53.470 ha, đất chưa sử dụng 45.032 ha [28], [45], [87]. 

Khu vực đồng bằng có diện tích 189.761 ha, trong đó đất sản xuất nông 

nghiệp 83.989 ha, đất lâm nghiệp 54.094 ha, đất chuyên dùng 15.869 ha, đất ở 

9.667 ha. Khu vực miền núi 324.476 ha có đất sản xuất nông nghiệp 56.331 ha, đất 

lâm nghiệp 220.395 ha, đất chuyên dùng 5.633 ha, đất thổ cư 2.530 ha. Khu vực hải 

đảo có 1.032 ha: đất sản xuất nông nghiệp 414 ha, đất lâm nghiệp 165 ha, đất 

chuyên dùng 152 ha, đất thổ cư 67 ha. 

Đặc điểm thủy văn: Nguồn nước mặt trong vùng là nước ở các sông, hồ 

chứa, suối phân bố với mật độ cao giữ vai trò cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất và 

phát triển thủy điện. Các sông lớn ở Quảng Ngãi gồm Sông Liên dài khoảng 21 km, 

chảy theo hướng Tây - Đông; Sông Re dài 17 km, nằm ở thượng nguồn sông và 

chảy theo hướng Nam - Bắc; Sông Tô dài 6 km do nhiều nhánh suối hợp thành, bắt 

đầu chảy từ xã Ba Dinh theo hướng Tây - Đông. Các hồ chứa nước lớn gồm hồ Núi 

Ngang, hồ Suối Loa, hồ Tôn Dung [28], [87]. 

Đặc điểm khí hậu: VQN có kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa của vùng duyên 

hải miền Trung Bộ và bị chi phối bởi địa hình phía đông dãy Trường Sơn với đặc 

trưng: nóng ẩm, nhiệt độ cao, lượng mưa khá lớn. Năm 2015, nhiệt độ không khí 

trung bình năm là 26,50C, cao nhất trong tháng 6 (29,70C), thấp nhất vào tháng 12 

(21,50C). Số giờ nắng bình quân năm là 1.981 giờ, trong đó tháng 5 có số giờ nắng 

cao nhất (262 giờ), tháng 12 có số giờ nắng thấp nhất (75 giờ). Lượng mưa trung 

bình năm là 2.011 mm, cao nhất vào tháng 10 (584 mm), thấp nhất vào tháng 12 (19 

mm). Độ ẩm trung bình năm là 84%, cao nhất vào tháng 1 và tháng 11 (89%), thấp 

nhất vào tháng 6 là 74% (Bảng 1.1) [45], [79], [87]. 

Vùng có 2 mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè với 

hướng gió thay đổi: Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau hướng gió từ Bắc đến Đông 

Bắc, tuy nhiên trong thời kỳ này hướng gió Nam và Tây Nam cũng xuất hiện với 

tần suất khá cao. Từ tháng 4 đến tháng 9 là hướng gió Tây Nam khô nóng, vượt dãy 

Trường Sơn tràn xuống gây ra những đợt khô hanh kéo dài. Khí hậu chia thành 2 

mùa: Mùa mưa từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau, lượng mưa 70-75% tổng 
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lượng mưa cả năm, riêng lượng mưa tháng 10 và tháng 11 chiếm tới 50% tổng 

lượng mưa cả năm. Độ ẩm tương đối cao vào mùa mưa, ở vùng thấp độ ẩm khoảng 

85%, vùng cao lên đến 87%. Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8, lượng mưa 25-30%, 

vào các tháng ít mưa, sông suối thường cạn nước, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh 

hoạt của nhân dân [45], [87]. 

Bảng 1.1. Đặc điểm khí hậu tỉnh Quảng Ngãi 

Yếu tố 

môi trường 

Nhiệt độ 

không khí 

trung bình (0C) 

Số giờ 

nắng (giờ) 

Lượng 

mưa (mm) 

Độ ẩm không 

khí trung bình 

(%) 

Thời điểm  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Bình quân năm  26,3 26,5 2.210 1.973 1.695 2.011 83 89 

Tháng 1 22,2 22,3 73 121 128 112 89 87 

Tháng 2 23,1 24,6 135 151 125 101 88 84 

Tháng 3 25,2 26,4 214 214 37 43 80 83 

Tháng 4 28,0 27,5 210 192 21 62 81 82 

Tháng 5 29,8 29,6 241 262 42 19 75 76 

Tháng 6 30,2 29,7 189 191 153 21 76 74 

Tháng 7 29,5 29,2 223 216 96 70 77 77 

Tháng 8 30,2 29,3 230 162 84 71 75 78 

Tháng 9 27,1 28,6 173 139 277 335 82 85 

Tháng 10 26,2 25,6 185 150 462 584 83 86 

Tháng 11 26,3 25,5 172 142 216 573 87 89 

Tháng 12 24,6 21,5 165 75 161 19 87 83 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi, 2015 [28] 

VQN thường xuyên xuất hiện thời tiết bất thường như gió Tây khô nóng xuất 

hiện vào mùa khô, khoảng 50 - 55 ngày/năm. Trong thời kỳ này nhiệt độ có thể lên 

đến 300C và độ ẩm 76%, bão xuất hiện 1 - 2 cơn từ tháng 9 đến tháng 11, nhiều nhất 

có đến 5 cơn bão trong năm. Ảnh hưởng của bão kết hợp với gió mùa Đông Bắc gây 

ra mưa to, gió mạnh, lũ lụt dẫn đến xói mòn, lũ quét, sạt lở, gây thiệt hại về kinh tế 
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và tính mạng của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sống hẻo lánh ven 

sông suối. Gió mùa Tây Nam khô nóng từ tháng 3 đến tháng 4, xuất hiện những đợt 

nắng nóng kéo dài gây khô hạn. Gió mùa Đông Bắc thường gây mưa lớn, ẩm ướt 

kéo dài vào mùa mưa, hoặc gây gió giật, lốc tố về mùa khô. Dông xuất hiện nhiều 

từ tháng 5 đến tháng 7, trung bình mỗi tháng có 15 đến 20 ngày có dông, khi dông 

xuất hiện thường kèm theo lốc xoáy trong thời gian ngắn nên khó phòng tránh hậu 

quả. Sương mù xuất hiện nhiều vào tháng 1,2,3, ít nhất vào tháng 6 [28], [87]. 

Tài nguyên sinh vật: Kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá ĐDSH ở vùng 

biển khu kinh tế Dung Quất của Vũ Thanh Ca (2013) có 107 loài Tảo silic, 58 loài 

Tảo giáp, 7 loài Tảo lam, Thân mềm có 3 loài, Chân khớp có 43 loài, Động vật dây 

sống có 2 loài [11].  

Theo ghi nhận của Lê Khắc Huy và nnk (2001) [38], khu hệ động vật có 

xương sống trên cạn ở Ba Tơ và Sa Huỳnh gồm 478 loài thuộc 279 giống, 102 họ, 

28 bộ, trong đó lớp Thú có 76 loài thuộc 50 giống, 27 họ, 10 bộ; lớp Chim có 308 

loài thuộc 172 giống, 52 họ, 15 bộ; lớp Bò sát có 65 loài thuộc 46 giống, 17 họ, 2 

bộ; lớp Lưỡng cư có 29 loài thuộc 11 giống, 6 họ, 1 bộ.  

Theo Nguyễn Thanh Tuấn và cs (2010), tại huyện Sơn Hà đã ghi nhận được 

97 loài thú thuộc 28 họ, 10 bộ, trong đó 37 loài có tên trong SĐVN, 2007. Ở huyện 

Trà Bồng (2011) có 89 loài thú thuộc 27 họ, 10 bộ, trong đó, 30 loài có tên trong 

SĐVN năm 2007 [86]. 

Theo Võ Văn Phú và cs (2011) [56], vùng rừng núi Cà Đam, huyện Trà 

Bồng có 81 loài cá, thuộc 55 giống, 18 họ, 6 bộ, trong đó 15 loài có giá trị kinh tế. 

Khu hệ Chuồn chuồn ở rừng Cao Muôn, huyện Ba Tơ có 37 loài thuộc 23 giống, 8 

họ, 2 phân bộ [48].  

Các kiểu rừng ở VQN: Rừng Quảng Ngãi có tính đặc trưng của rừng nhiệt 

đới, tuy nhiên thảm thực vật bị tàn phá mạnh, nhiều gỗ quí bị giảm về số lượng. Có 

ra 2 kiểu rừng: Rừng tự nhiên (gồm rừng kín thường xanh ít bị tác động và rừng 

phục hồi), và rừng trồng. 

Kiểu rừng kín thường xanh ít bị tác động: Là kiểu rừng tự nhiên có thảm 

thực vật phân tầng phức tạp, độ che phủ rừng cao, bên trong có nhiều khe, suối chảy 
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với lưu tốc trung bình. Sự tác động của con người đến sinh cảnh này ít nhất so với 

các sinh cảnh khác, các yếu tố môi trường như nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho hoạt 

động sống của LCBS. Kiểu rừng này chiếm 1/6 diện tích tự nhiên của tỉnh Quảng 

Ngãi, có ở các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Lập, Minh Long, Bình Sơn. 

Kiểu rừng phục hồi: Là rừng kín thường xanh đã bị khai thác một phần hoặc 

khai thác tỉa những cây gỗ lớn, độ che phủ của rừng khá cao. Sự tác động của con 

người đến sinh cảnh này còn hạn chế, theo hướng tác động một phần hoặc thu hẹp 

sinh cảnh sống trong phạm vi nhỏ hẹp, vì vậy các yếu tố vô sinh và hữu sinh trong 

sinh cảnh hầu như duy trì ổn định, khá thuận lợi cho LCBS so với kiểu rừng kín 

thường xanh ít bị tác động. Kiểu rừng này chiếm 1/6 diện tích tự nhiên của tỉnh 

Quảng Ngãi, có ở các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Lập, Minh Long, Sơn Hà, Mộ 

Đức, Đức Phổ, Bình Sơn. 

Kiểu rừng trồng: Là rừng bị khai thác gần như hoàn toàn cây gỗ hoặc bị đốt 

cháy toàn bộ để trồng keo tai tượng, quế làm nguyên liệu cho các nhà máy. Độ che 

phủ của rừng khá cao song không duy trì thường xuyên và chỉ có một hoặc hai đối 

tượng thực vật, đất thường khô ráo, khe suối trong rừng ít, độ xốp và độ ẩm của đất 

thấp, vì vậy môi trường sống của LCBS không thuận lợi và không ổn định, rừng có 

thể bị khai thác toàn bộ trong thời gian ngắn. Kiểu rừng này chiếm 1/3 diện tích tự 

nhiên của tỉnh Quảng Ngãi, có ở các huyện: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Lập, Minh Long, 

Sơn Hà, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Bình Sơn. 

1.2.4. Đặc điểm kinh tế xã hội 

Dân số: Tổng dân số toàn tỉnh Quảng Ngãi là 1.236.250 người, trong đó khu 

vực đồng bằng có 1.011.173 người, khu vực miền núi có 206.278 người, khu vực 

hải đảo có 18.799 người. Tỷ lệ nữ chiếm 50,69%, tỷ lệ nam là 49,31%. Trong vùng, 

người Kinh chiếm 86,5% dân số, người Hrê, Cor và KDong chiếm 13,46% và 

0,04% là dân tộc Tày, Mường và Hoa. Mật độ dân số 240 người/km2. Tỷ lệ tăng dân 

số năm 2010 là 0,12%, năm 2012 là 0,25%, năm 2013 là 0,51%, năm 2014 là 

0,57%, năm 2015 là 0,68%. Dân số tăng nhanh, số lượng lao động chưa có việc làm 

lớn (1,43% năm 2015), đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong các ngành còn thiếu và tập 
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quán sản xuất còn lạc hậu đã cản trở không nhỏ đến phát triển xã hội của địa 

phương [28], [87]. 

Sản xuất lâm nghiệp: Lâm nghiệp cùng với nông nghiệp được xác định là 

ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 

2015 đạt 615.236 triệu đồng. Tổng diện tích rừng hiện có gồm 277.860 ha, trong đó 

rừng kín thường xanh ít bị tác động có diện tích 9.2560 ha, rừng trồng là 185300 ha. 

Sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu là cây keo, quế, mây, sa nhân. Hiện nay đã hoàn 

thành việc giao đất, giao rừng cho thôn, ấp, nhất là cho các hộ nghèo, gia đình dân 

tộc ít người để khoanh nuôi bảo vệ, trồng rừng và đã triển khai thực hiện các chính 

sách hỗ trợ vùng khó khăn, các huyện nghèo [28], [87]. 
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CHƯƠNG 2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP 

VÀ TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

2.1.1. Địa điểm nghiên cứu 

 Địa điểm nghiên cứu đề tài nằm trong lĩnh vực vùng (tỉnh) Quảng Ngãi với 

tổng diện tích tự nhiên là 515.269 ha [28]. Vị trí địa lý: 14032' - 15025' vĩ độ Bắc; 

108006' - 109004' kinh độ Đông [87], thuộc Trung Trung Bộ [44]. 

 Quá trình khảo sát thực địa được thực hiện ở 22 điểm, trong đó có 14 điểm 

nằm ở các xã thuộc các huyện miền núi và 8 điểm ở các huyện, thành phố Quảng 

Ngãi vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Ngãi (phụ lục 1, phụ lục 2, hình 2.1). 

2.1.2. Thời gian nghiên cứu 

 Đề tài được thực hiện từ tháng 9/2010 đến tháng 2/2015 với 20 đợt khảo sát. 

Mỗi đợt khảo sát tiến hành từ 3 đến 20 ngày và với 3-6 người dân địa phương tham 

gia thu mẫu. Tổng thời gian khảo sát thực địa là 211 ngày (Phụ lục 2) và 110 lượt 

người dân tham gia (Phụ lục 3).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Khảo sát thực địa 

 Dụng cụ dùng trong nghiên cứu gồm: Máy ảnh, GPS map 76S Garmin, đèn 

pin, kẹp, thòng lọng, gậy có móc bắt rắn, túi vải, túi nilong, thẩu nhựa, thước kẹp có 

độ chia nhỏ tới mm, kính lúp cầm tay, khay đựng mẫu vật, vở ghi chép, nhãn mẫu 

vật, phiếu điều tra, phỏng vấn (Phụ lục 11), kiêm tiêm y tế, các lọa hóa chất: cồn, 

formalin, ete hay etyl - axêtat. 

 Tài liệu: Sử dụng các sách hướng dẫn phương pháp nghiên cứu về LCBS, 

như tài liệu của cục Kiểm lâm và Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên, 2003 [27]; 

Ngô Đắc Chứng và Nguyễn Quảng Trường, 2015 [22]; Hoàng Xuân Quang và cs, 

2012 [63]. 

Xác định địa điểm khảo sát: Căn cứ vào bản đồ địa hình, thảm thực vật, các 

sinh cảnh đặc trưng và tham khảo ý kiến kiểm lâm, người dân địa phương. Ở mỗi 

điểm nghiên cứu, thiết lập các tuyến khảo sát ở các sinh cảnh khác nhau, như rừng 
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kín thường xanh ít bị tác động, rừng phục hồi, rừng trồng, đồng ruộng, vườn cây, 

khu dân cư hay bản làng, sông, suối, ao, hồ. Tọa độ các điểm nghiên cứu được xác 

định bằng máy định vị GPS map 76S Garmin. 

Thời gian thu mẫu: Thu mẫu LCBS được tiến hành cả ban ngày và ban đêm, 

thường từ 7-16h và nhiều ngày thu mẫu vào đêm từ 19-23h. Ngoài ra, còn nhờ 

người dân thu mẫu bất kể thời gian nếu họ có điều kiện và gặp LCBS. 

Phương pháp thu mẫu: 

Thu thập mẫu vật LCBS chủ yếu bằng tay, kết hợp với dùng vợt để bắt LC, 

thằn lằn. Với rắn và rùa bắt bằng thòng lọng, kẹp bắt rắn hoặc móc. Mẫu vật sau khi 

thu được đựng trong túi vải có dây rút, túi ni lông hoặc thẩu nhựa. 

Ngoài mẫu vật thu thập trong các đợt khảo sát thực địa, chúng tôi còn phỏng 

vấn người dân và thu thập những di vật LCBS còn giữ lại trong nhà như rắn ngâm 

rượu, mai rùa, LCBS nuôi nhốt hoặc chưa sử dụng. 

Ghi chép các thông tin cần thiết: Khi thu được mẫu vật, chúng tôi ghi lại giờ, 

ngày, tháng, năm, tên loài (theo định loại sơ bộ), địa điểm, sinh cảnh, địa hình, hành 

vi, khu vực hoạt động, độ cao (bằng GPS)… Sau đó chụp ảnh mẫu vật. Với một số 

loài phổ biến (tắc kè, cóc nhà…) chỉ giữ lại một hai mẫu đại diện làm tiêu bản 

nghiên cứu, còn lại được thả lại tự nhiên.  

Làm tiêu bản nghiên cứu: Những mẫu vật được giữ lại làm tiêu bản nghiên 

cứu được gây mê bằng miếng thấm etyl - axetat hoặc ête trong lọ nhựa có nắp kín. 

Sau đó sắp xếp mẫu vào trong dung dịch cồn 700 hoặc formalin 5-10% sao cho có 

hình dạng dễ quan sát khi phân tích hình thái. Các mẫu LC có kích thước lớn và 

mẫu bò sát trước khi ngâm thường được rạch bụng hoặc tiêm formalin 7% vào bụng 

và các phần cơ chi. 

Trước khi ngâm mẫu vật vào dung dịch định hình, mỗi mẫu vật được đeo 

một nhãn ký hiệu mẫu vào cổ (rắn, thằn lằn), buộc nhãn quanh khớp gối ở chân sau 

bên trái của LC và thằn lằn. 

Xác định đặc điểm sinh thái: Trong quá trình khảo sát thực địa, chúng tôi 

theo dõi ghi nhận hành vi, thời điểm hoạt động của loài ngoài tự nhiên... Phỏng vấn 
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người dân địa phương thường xuyên tiếp xúc với LCBS trong khu vực nhằm xác nhận 

và bổ sung thông tin đặc điểm sinh thái và phân bố. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

2.2.2.1. Phân tích các đặc điểm hình thái 

Tiến hành đo, đếm, phân tích các đặc điểm hình thái dùng trong phân loại đối 

với từng nhóm LCBS. Các chỉ số kích thước hình thái được đo bằng thước kẹp có 

độ chính xác đến 0,1mm. Các số đếm đươc hỗ trợ bởi kính lúp cầm tay và kim 

nhọn. Đặc điểm hình thái của các loài LCBS theo Hoàng Xuân Quang, Hoàng Ngọc 

Thảo, Ngô Đắc Chứng (2012) [63], Nguyễn Văn Sáng và cs trong Động vật chí VN, 

tập 14, Phân bộ Rắn (2007) [8], và một số bài báo công bố trên tạp chí. Phiếu hình 

thái các loài LCBS ở VQN theo phụ lục 4. Bảng số đo hình thái các loài LCBS ở 

VQN theo phụ lục 5. Đặc điểm hình thái định loại mỗi nhóm loài LCBS như sau: 

Lớp Lưỡng cư 

Các chỉ số kích thước hình thái được bao gồm: Dài thân (SVL): Từ mút mõm 

đến lỗ huyệt; Dài đầu (HL): Từ mút mõm đến khóe hàm dưới; Rộng đầu (HW): 

Khoảng cách 2 khóe hàm phía sau; Gian mũi (IND): Khoảng cách hẹp nhất bờ trong 

2 lỗ mũi; Đường kính mắt (ED): Bề dài lớn nhất của ổ mắt; Rộng mí mắt trên 

(UEW): Bề rộng nhất của mí mắt trên; Gian ổ mắt (IOD): Khoảng cách hẹp nhất 

giữa bờ trong 2 ổ mắt; Đường kính màng nhĩ (TD): Khoảng cách lớn nhất của màng 

nhĩ; Dài mắt - màng nhĩ (TEL): Khoảng cách từ bờ sau mắt đến bờ trước màng nhĩ; 

Dài mắt - mõm (ESL): Khoảng cách từ bờ trước mắt đến mút mõm; Dài ống tay 

(FLL): Từ củ bàn ngoài đến khuỷu; Dài bàn tay (HNL): Từ gốc ngoài củ bàn ngoài 

đến mút ngón IV; Dài ngón tay I (1FL): Từ gốc củ bàn trong đến mút ngón tay I; 

Dài đùi (TL): Từ lỗ huyệt đến khớp gối; Dài ống chân (TKL): Từ khớp gối đến 

khớp ống cổ chân; Dài bàn chân (FL): Từ bờ trong củ bàn chân ngoài đến mút ngón 

IV; Dài ngón chân I (1TL): Từ gốc củ bàn trong đến mút ngón chân I; Dài củ bàn 

chân lớn nhất (IMTL): Chiều dài củ bàn trong lớn nhất. 
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Hình 2.1. Sơ đồ đo lưỡng cư không đuôi  

1. Lỗ mũi;  2. Mắt;  3. Màng nhĩ;  4. Dải mũi;  5. Mí mắt trên;  6. Rộng mí mắt 

trên;  7. Gian mí mắt;   8. Gian mũi;   9. Khoảng cách giữa 2 dải mũi;  10. 

Khoảng cách từ mõm đến mũi;  11. Dài mõm;  12. Đường kính mắt; 13. Dài 

màng nhĩ; 14. Dài thân; 15. Rộng đầu; 16. Lỗ huyệt; 17. Dài đùi; 18. Dài ống 

chân; 19. Đùi; 20. Ống chân;  21. Cổ chân; 22. Dài củ bàn trong; 23. Dài bàn 

chân; 24. Rộng đĩa ngón chân. 

 

Hình 2.2. Màng da ở chi lưỡng cư không đuôi 

a. 1/4 màng;  b. 1/2 màng;  c. 2/3 màng;  d. 3/4 màng;  e. màng hoàn toàn 

Phân bộ Thằn lằn  

Đo đếm các chỉ số hình thái của thằn lằn như sau: Dài thân (SVL): Từ mút 

mõm đến lỗ huyệt; Dài đầu (HL): Từ mút mõm đến khóe hàm; Rộng đầu (HW): 

Khoảng cách 2 khóe hàm phía sau; Dài đuôi (TL): Từ khe huyệt đến mút đuôi (không 

tính đuôi tái sinh); Đường kính mắt (OD): Khoảng cách rộng nhất của ổ mắt; Khoảng 

cách gian mắt (IOD): Khoảng cách hẹp nhất giữa bờ trong 2 mí mắt; Khoảng cách 

gian mũi (IND): Khoảng cách hẹp nhất của bờ trong 2 lỗ mũi; Khoảng cách mắt - 

mõm (SED): Khoảng cách từ mút mõm đến bờ trước mắt; Số lỗ đùi (FP): Số lượng lỗ 

trên đùi (nếu có); Số lỗ huyệt (PP): Số lượng lỗ trước huyệt (nếu có); Số tấm môi trên 

(SL): Số lượng tấm môi trên ở một bên; Số tấm môi dưới (IL): Số lượng tấm môi 
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dưới ở một bên; Số hàng vảy quanh thân (V): Số hàng vảy quanh thân ở giữa cơ thể; 

Số bản mỏng dưới ngón tay I (LaF1): Số lượng bản mỏng dưới ngón I chi trước; Số 

bản mỏng dưới ngón tay IV (LaF4): Số lượng bản mỏng dưới ngón IV chi trước; Số 

bản mỏng dưới ngón chân I (LaT1): Số lượng bản mỏng dưới ngón I chi sau; Số bản 

mỏng dưới ngón chân IV (LaT4): Số lượng bản mỏng dưới ngón IV chi sau. 

  

 

Hình 2.3. Các tấm khiên ở đầu thằn lằn  

1. Trán;  2. Trước trán;   3. Trán - mũi;   4. Mũi;  5. Trên mũi;  6. Mõm;   7. 

Má;   8. Sau mũi;   9. Trên ổ mắt;    10. Trán đỉnh;    11. Gian đỉnh;   12. Đỉnh;    

13. Gáy;    14. Trước ổ mắt;   15. Trên mi;   16. Mép trên;   17. Cằm;   18. Sau 

cằm;   19. Mép dưới;   20. Thái dương;   21. Họng;   22. Màng nhĩ. 

 

Hình 2.4. Lỗ tai thằn lằn  

a. Lỗ tai dài và sâu; b. Lỗ tai tròn và sâu. 

 

Hình 2.5. Nếp mỏng mặt dưới bàn chân thằn lằn  

a. Nếp mỏng nguyên; b. Nếp mỏng chia. 
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Hình 2.6. Vảy bụng và vảy đuôi thằn lằn 

a. Vảy bụng không khác vảy bên; b. Vảy trước hậu môn lớn. c. Vảy bụng lớn. 

 

Hình 2.7. Lỗ trước hậu môn (a) và lỗ đùi (b) của rắn 

Phân bộ Rắn: Đo đếm các chỉ số hình thái của rắn như sau: Dài mõm huyệt (SVL); Dài 

đầu (HL); Dài đuôi (TaL); Đường kính mắt (ED); Khoảng cách mắt - mũi (ENL); Số 

hàng vảy quanh thân thứ nhất (1DSR); Số hàng vảy quanh thân thứ hai (2DSR); Số 

hàng vảy quanh thân thứ ba (3DSR); Số hàng vảy bụng (V); Số vảy sau mắt (PosOS); 

Số vảy trước mắt (PreOS); Số vảy thái dương (TEMP); Số vảy môi trên (SL); Số vảy 

môi dưới (IL); Các vảy môi trên tiếp xúc với mắt (SLCE); Số vảy dưới đuôi (SC); Vảy 

dưới đuôi: 1 hàng (1); 2 hàng (2); 2 loại (3); Tấm hậu môn nguyên (A1); chia (A2). 

 

Hình 2.8. Vảy và tấm đầu của rắn 

a. Nhìn trên; b. Nhìn dưới; c. Nhìn bên: F. Tấm trán; P. Tấm đỉnh; Pf. Tấm trước 

trán; In. Tấm gian mũi; M. Tấm cằm; R. Tấm mõm; SL. Tấm mép trên; IL. Tấm 

mép dưới; MA. Tấm sau cằm trước; MP. Tấm sau cằm sau; G. Vảy họng; V. Vảy 

bụng; N. Tấm mũi; L. Tấm má; Pro. Tấm trước mắt; Pto. Tấm sau mắt; Subo. Tấm 

dưới mắt; T. Tấm thái dương. 
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Hình 2.9. Các loại vảy lưng ở rắn 

a. Vảy lưng có gờ;  b. Vảy lưng nhẵn 

 

 

Hình 2.10. Cách đếm số hàng vảy thân của rắn 

a. Đếm xiên; b. Đếm theo hình chữ V; c. Đếm so le 

 

Hình 2.11. Tấm bụng, tấm dưới đuôi và tấm hậu môn của rắn 

Tấm bụng (V) có hoặc không có khuyết ở bên, tấm dưới đuôi (SC) nguyên 

(xếp 1 hàng) hoặc kép (2 hàng), tấm hậu môn (A) có thể nguyên hay chia. 

Bộ Rùa 
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Đo đếm các chỉ số hình thái của rùa gồm: Dài mai (LC): Từ bờ trước tấm gáy 

đến bờ sau tấm đuôi; Rộng mai (WC): Khoảng cách rộng nhất của mai; Cao mai 

(HC): Khoảng cách từ yếm đến chỗ cao nhất của mai; Dài yếm (LP): Từ bờ trước 

tấm họng đến bờ sau tấm hậu môn; Dài đuôi (LT): Từ khe huyệt đến mút đuôi. 

 

             Đo mai 

 

 

Đo đuôi 

Hình 2.12. Sơ đồ đo các phần cơ thể rùa 

Lca. Dài mai; Wca. Rộng mai; Hca. Cao mai; TailL. Dài đuôi. 

2.2.2.2. Định loại các loài lưỡng cư, bò sát 

Tài liệu chính dùng trong định loại LCBS gồm: LCBS ở VQG Cúc Phương, 

2003 [10]; Nguyễn Văn Sáng và cs (2005, 2009) [70, 72, 128]; Campden, 1984 

[92]; Inger, et al., 1999 [103]; Stuart, 2000 [74]; Động vật chí VN, 2007 [8]; Dang 

Huy Phuong, et al., 2007 [93]; Bain, et al., 2007 [91]; Hoàng Xuân Quang và cs, 

2008 [62]; Hoàng Xuân Quang và cs, 2012 [63]; Bourret (1936, 1940, 1942, 1943a, 

1943b, 2009) [163, 164, 165, 166, 167, 168]; Taylor, 1963 [151]; Douglas và cs, 

2011 [31]; Ngô Đắc Chứng và Nguyễn Quảng Trường [22]. 

Ngoài ra, còn tham khảo tài liệu chuyên sâu cho từng nhóm loài LCBS: 

Lớp Lưỡng cư: Đào Văn Tiến, 1977 [80]; Hồ Thu Cúc, 2000 [23, 25, 26]; 

David, 2010 [98]; Lathrop, et al., 1998 [106]; Matsui & Orlov, 2004 [107]; Nguyen, 

et al., 2014 [117, 118, 119]; Nguyen, et al., 2011 [121]; Nguyen, et al, 2008 [122]; 

Nishikawa, et al., 2012 [129]; Orlov, et al. [130, 131, 132, 133, 136]; Poyarkov, et 

al. (2014, 2015) [138, 139]; Rowley, et al. [143, 144, 145, 146, 147, 148]; Stuart, 

2011 [150]; Tran, et al., 2010 [152]; Frost, 2015 [100]… 

Phân bộ Rắn: Đào Văn Tiến (1981, 1982) [83, 84]; Nemes, et al., 2013 

[109]; Nguyen, et al., 2009 [123]; Smith, 1943 [149]; Orlov, et al., (2004, 2010) 
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[135, 137]; Ziegler, et al., [156, 157, 158, 159]; Pyron, 2013 [140]; Zaher, 2009 

[155]; Uetz & Hosek, 2015 [154]… 

Phân bộ Thằn lằn: Đào Văn Tiến, 1979 [82]; Darevsky [94, 95, 96]; Rösler, 

et al., (2004, 2008) [141, 142]; Ziegler, et al., [160, 161, 162]…  

Bộ Rùa: Đào Văn Tiến, 1978 [81]; Ihlow, et al., 2012 [104], McCormack, 

2014 [108]… 

Thẩm định mẫu vật tại viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật và phòng thực 

hành động vật, khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm Huế. 

Xác định tên gọi của loài theo dân tộc Hrê và Cor bằng phỏng vấn người dân 

địa phương (Phụ lục 12). 

2.2.2.3. Xác định loài quý hiếm 

Xác định loài quý hiếm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP về Quản lý thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, 2006 (NĐ32) [12]; Nghị định 

160/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chí xác định và quản lý loài thuộc danh 

mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo tồn (NĐ160) [13]; Sách Đỏ VN, 

Phần I: Động vật, 2007 (SĐVN) [9]; Danh lục Đỏ IUCN của Hiệp hội bảo tồn thiên 

nhiên quốc tế, 2017 (IUCN) [105]. 

2.2.2.4. Xác định loài và sinh cảnh ưu tiên bảo tồn 

Xác định loài ưu tiên bảo tồn dựa vào các tiêu chí: Xếp loại bảo tồn, giá trị 

sử dụng, tần suất gặp loài ngoài tự nhiên, chất lượng sinh cảnh sống của loài, mức 

độ tác động đến loài. 

Xác định điểm ưu tiên bảo tồn bằng cách cho điểm các tiêu chí đánh giá: Có 

sự đa dạng loài, số lượng loài quý hiếm, số lượng loài bị khai thác mạnh, diện tích 

và chất lượng rừng, mức độ tác động của con người theo tài liệu của Nguyễn Quảng 

Trường và cs, 2011 [85]. Thang điểm mỗi tiêu chí quy định từ 1-5 điểm, nếu tổng 

số điểm của các tiêu chí càng cao thì xếp loại ưu tiên bảo tồn càng lớn. Các điểm ưu 

tiên bảo tồn chọn đánh giá thường có dạng sinh cảnh đặc trưng ở VQN. 

2.2.2.5. Xác định đặc trưng địa lý động vật 

Xác định quan hệ địa lý động vật của khu hệ LCBS VQN với 3 tiểu vùng địa 

lý động vật trong vùng Đông Dương theo công bố của Bain & Hurley, 2011 [90] 
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bằng cách xác định số lượng loài phân bố trong mỗi tiểu vùng địa lý động vật để 

thấy được mức độ tương đồng và gần gũi về TPL. 

Ghi nhận phân bố LCBS ở VQN dựa vào sự xuất hiện loài trong các đợt 

khảo sát thực địa, sự phân bố LCBS trên toàn quốc được xác định theo tài liệu của 

Nguyen, et al., 2009 [128] và một số tài liệu đã công bố. 

2.2.2.6. Xác định mức độ tương đồng với một số khu vực lân cận 

Đánh giá mức độ tương đồng về TPL LCBS ở VQN với một số tỉnh lân cận 

bằng sử dụng phần mềm PAST (Hammer, et al., 2001) [101]. Số liệu được mã hóa 

theo dạng đối xứng: có mặt (1) và không có mặt (0). Chỉ số Sorensen - Dice được 

sử dụng để so sánh sự tương đồng TPL giữa 2 vùng. Chỉ số này được tính theo công 

thức: D = 2C/(A+B), trong đó C là số loài chung của 2 khu vực, A là số loài có ở 

khu vực A; B là số loài có ở khu vực B. 

2.3. Tư liệu nghiên cứu 

 Đã phân tích tổng số 630 mẫu vật LCBS thu thập qua các đợt khảo sát thực 

địa, trong đó có 380 mẫu LC, 113 mẫu BS, quan sát 89 mẫu ngoài tự nhiên, 48 di 

vật LCBS trong dân. Ngoài ra còn tham khảo các thông tin liên quan tới LCBS gồm 

827 ảnh chụp, nghe được tiếng kêu, xác lột, xác ngâm rượu và 97 phiếu phỏng vấn 

người dân địa phương về giá trị sử dụng, hiện trạng khai thác, quản lý và bảo tồn. 

 Các mẫu vật thu được ở vùng Quảng Ngãi hiện đang được lưu giữ tại phòng 

lưu giữ mẫu động vật, khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm Huế và khoa Hóa - 

Sinh - KTNN, trường Đại học Đồng Tháp. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. Thành phần loài Lưỡng cư và Bò sát ở vùng Quảng Ngãi 

3.1.1. Danh sách thành phần loài 

Trên cơ sở phân tích tư liệu thu thập đã xác định 137 loài LCBS thuộc 82 

giống, 31 họ, 4 bộ, bao gồm 41 loài LC thuộc 24 giống, 8 họ, 2 bộ và 96 loài BS 

thuộc 58 giống, 23 họ, 2 bộ (bảng 3.1). Trong đó có 124 loài ghi nhận từ mẫu thu, 1 

loài qua tư liệu, 12 loài ghi nhận qua phỏng vấn, di vật và ảnh của loài. 

Bảng 3.1. Danh sách các loài Lưỡng cư và Bò sát ở vùng Quảng Ngãi 

TT 

 

 

(1) 

Tên khoa học 

 

 

(2) 

Tên Việt Nam 

 

 

(3) 

Nguồn 

tư liệu 

  

(4) 

Loài đã 

được ghi 

nhận 

(5) 

Amphibia Blainville, 1816 Lớp Lưỡng cư   

 I. Anura Fischer von Waldheim, 1813 Bộ Không đuôi   

 1. Bufonidae Gray, 1825 Họ Cóc   

1 Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799) Cóc nhà* 5M  

2 Ingerophrynus galeatus (Günther, 1864) Cóc rừng 3M  [152] 

  2. Hylidae Rafinesque, 1815 Họ Nhái bén   

3 Hyla simplex Boettger, 1901 Nhái bén nhỏ* 1M  

 3. Megophryidae Bonaparte, 1850  Họ Cóc bùn   

5  Leptobrachium mouhoti Stuart, Sok et 

Neang, 2006 

Cóc mày mou - hot 1M [152] 

4 L. xanthospilum Lathrop, Murphy, Orlov 

et Ho, 1998 

Cóc mày đốm vàng* 4M  

6 Ophryophryne gerti Ohler, 2003 Cóc núi gớt* 11M  

7 O. hansi Ohler, 2003 Cóc núi han-x 5M  [152] 

8 Xenophrys major (Boulenger, 1908) Cóc mắt bên 2M  [152] 

 4. Microhylidae Günther, 1858  Họ Nhái bầu   

9 Kaloula pulchra Gray,1831 Ễnh ương thường* 1M  

10 Microhyla fissipes (Boulenger, 1884) Nhái bầu hoa* 4M  

11 M. heymonsi (Vogt, 1911) Nhái bầu hây môn* 5M  

12 M. marmorata Bain et Nguyen, 2004 Nhái bầu hoa cương* 2M  

 5. Dicroglossidae Anderson, 1871 Họ Ếch nhái chính thức   

13 Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 1829) Ngóe* 9M  
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14 Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 

1834) 

Ếch đồng* 2M  

15 Limnonectes limborgi (Stoliczka, 1870) Ếch lim-boc-gi* 3M  

16 L. bannaensis Ye, Fei & Jiang, 2007 Ếch nhẽo ban-na 4M  [152] 

17 L. poilani (Bourret, 1942) Ếch poi-lan 23M  [152] 

18 Quasipaa verrucospinosa (Bourret, 1937) Ếch gai sần* 4M  

19 Q. spinosa (David, 1875) Ếch gai 2M [152] 

20 Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829) Cóc nước sần* 2M  

21 O. martensii (Peters, 1867) Cóc nước mác ten* 3M  

 6. Ranidae Batsch, 1796  Họ Ếch nhái    

22 Amolops spinapectoralis Inger, Orlov et 

Darevsky, 1999 

Ếch bám đá gai ngực 11M  [152] 

23 Hylarana attigua (Inger, Orlov et 

Darevsky, 1999) 

Ếch át ti gua 3M  [152] 

24 H. nigrovittata (Blyth, 1856) Ếch suối 3M  [152] 

25 H. guentheri (Boulenger, 1882) Chẫu chuộc* 6M  

26 Odorrana morafkai (Bain, Lathrop, Murphy, 

Orlov et Ho, 2003) 

Ếch mô rap kai 1M [152] 

27 O. banaorum (Bain, Lathrop, Murphy, 

Orlov et Ho, 2003) 

Ếch ba na* 6M  

  7. Rhacophoridae Hoffman, 1932  Họ Ếch cây   

28 Feihyla cf. vittata (Boulenger, 1887) Nhái cây sọc* 1M  

29 Gracixalus supercornutus (Orlov, Ho et 

Nguyen, 2004) 

Nhái cây sừng* 13M  

30 Kurixalus banaensis (Bourret, 1939) Nhái cây ba na 34M  [152] 

31 Philautus abditus Inger, Orlov et 

Darevsky, 1999 

Nhái cây đốm ẩn 7M  [152] 

32 Polypedates mutus (Smith, 1940) Ếch cây mi-an-ma* 9M  

33 Rhacophorus annamensis Smith, 1942 Ếch cây trung bộ 4M  [152] 

34 R. exechopygus Inger, Orlov et Darevsky, 

1999 

Ếch cây nếp da 

mông* 

3M  

35 R. kio Ohler et Delorme, 2006 Ếch cây ki-ô* 3M  

36 R. orlovi Ziegler et Kohler, 2001 Ếch cây ooc-lốp 5M [152] 

37 R. rhodopus Liu et Hu, 1960 Ếch cây màng bơi đỏ* 7M  

38 R. robertingeri Orlov, Poyarkov, 

Vassilieva, Ananjeva, Nguyen, Nguyen et 

Geissler, 2012 

Ếch cây ro-bet-in-go 11M  [152] 
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39 Theloderma vietnamense Poyarkov, Jr, 

Orlov, Moisseva, Pawangkhanant, 

Ruangsuwan, Vassilieva, Galoyan, 

Nguyen et Gogoleva, 2015 

Ếch cây sần việt nam* 3M  

40 T. truongsonense (Orlov et Ho, 2005) Ếch cây trường sơn* 2M  

 II. Gymnophiona Müller, 1831  Bộ Không chân   

 8. Ichthyophiidae Taylor, 1968  Họ Ếch giun   

41 Ichthyophis cf. nguyenorum (Yang, 1984) Ếch giun nguyễn* 4M  

Reptilia Laurenti, 1768 Lớp Bò sát   

 I. Squamata Oppel, 1811  Bộ Có vảy   

 1. Agamidae Gray, 1827  Họ Nhông   

42 Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 Rồng đất  3M  [109] 

43 Acanthosaura nataliae Orlov, Nguyen et 

Nguyen, 2006 

Ô rô na-ta-li-a 5M  [109] 

44 A. lepidogaster (Cuvier, 1829) Ô rô vảy 2M  [109] 

45 Calotes emma Gray, 1845 Nhông em - ma* 1M  

46 C. bachae Hartmann, Geissler, Poyarkov, Jr, 

Ihlow, Galoyan, Rödder et Böhme, 2013 

Nhông ba chê* 2M  

47 C. mystaceus Duméril et Bibron, 1837 Nhông xám 2M  [109] 

48 C. versicolor (Daudin, 1802) Nhông xanh* 3M  

49 Draco maculatus (Gray,1845) Thằn lằn bay đốm* 8M  

50 D. indochinensis Smith, 1928 Thằn lằn bay đông dương 13M  [109] 

 2. Leiolepidae Fitzinger, 1843 Họ Nhông cát   

51 Leiolepis guentherpetersi Darevsky et 

Kupriyanova, 1993 

Nhông cát sọc 2M  [109] 

 3. Gekkonidae Gray, 1825  Họ Tắc kè   

52 Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus Rösler, 

Nguyen, Ngo et Ziegler, 2008 

Thạch sùng ngón giả 

bốn vạch 

13M  [109] 

53 C. irregularis (Smith, 1921) Thạch sùng ngón vằn 

lưng 

1M  

54 Gekko gecko (Linnaeus, 1758) Tắc kè* 1M  

55 Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836 Thạch sùng đuôi sần 2M  [109] 

56 H. garnotii Duméril et Bibron, 1836 Thạch sùng đuôi dẹp* 2M  

 4. Lacertidae Gray, 1825 Họ Thằn lằn chính 

thức 

  

57 Takydromus sexlineatus (Daudin, 1802) Liu điu chỉ 3M  [109] 

58 T. hani Chou, Nguyen & Pauwels, 2001 Liu điu xanh QS  

 5. Scincidae Oppel, 1811 Họ Thằn lằn bóng   

59 Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856) Thằn lằn bóng đuôi dài 2M  [109] 
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60 E. macularius (Blyth, 1853) Thằn lằn bóng đốm* 4M  

61 E. multifasciatus (Kuhl, 1820) Thằn lằn bóng hoa 3M  [109] 

62 Lipinia vittigera (Boulenger, 1894) Thằn lằn vạch* 2M  

63 Lygosoma corpulentum Smith, 1921 Thằn lằn chân ngắn 

bao* 

3M  

64 L. bowringii (Günther, 1864) Thằn lằn chân ngắn bao 

ring 

1M [109] 

65 Scincella melanosticta (Boulenger, 1887) Thằn lằn cổ đốm đen 2M  [109] 

66 Sphenomorphus indicus (Gray, 1853) Thằn lằn phê - nô ấn độ 2M  [109] 

67 S. maculatus (Blyth, 1853) Thằn lằn phê - nô đốm* 2M  

68 Tropidophorus cocincinensis Duméril et 

Bibron, 1839 

Thằn lằn tai nam bộ 4M  [109] 

69 T. microlepis Günther, 1861 Thằn lằn tai vảy nhỏ* 4M  

 6. Anguidae Oppel, 1811 Họ Thằn lằn rắn   

70 Dopasia gracilis Gray, 1845 Thằn lằn rắn 1M  [109] 

 7. Varanidae Merrem, 1820 Họ Kỳ đà   

71 Varanus nebulosus (Gray, 1831) Kỳ đà vân* DV, A  

72 V. salvator (Laurenti, 1786) Kỳ đà hoa* DV, A  

 8. Typhlopidae Merrem, 1820 Họ Rắn giun   

73 Ramphotyphlops braminus (Daudin, 1803) Rắn giun thường* 4M  

 9. Pythonidae Fitzinger, 1826 Họ Trăn   

74 Python molurus (Linnaeus, 1758) Trăn đất* PV, A  

75 P. reticulatus (Schneider, 1801) Trăn gấm* PV  

 10. Xenopeltidae Gray, 1849 Họ Rắn mống   

76 Xenopeltis unicolor Reinwardt, 1827  Rắn mống* 4M  

 11. Colubridae Oppel, 1811 Họ Rắn nước   

77 Ahaetulla prasina (Boie, 1827) Rắn roi thường 4M  [109] 

78 Calamaria pavimentata Duméril, Bibron et 

Duméril, 1854 

Rắn mai gầm lát 3M  [109] 

79 Boiga guangxiensis Wen, 1998  Rắn rào quảng tây 3M  [109] 

80 B. multomaculata (Boie, 1827) Rắn rào đốm* 2M  

81 Oligodon chinensis (Günther, 1888) Rắn khiếm trung quốc 3M  [109] 

82 O. ocellatus (Morice, 1875) Rắn khiếm vân đen 1M  

83  Coelognathus radiatus (Boie, 1827) Rắn sọc dưa* 4M  

84 Cyclophiops multicinctus (Roux, 1907) Rắn nhiều đai* 3M  

85 Dendrelaphis ngansonensis (Bourret, 

1935) 

Rắn leo cây ngân sơn 2M  [109] 

86 D. pictus (Gmelin, 1789) Rắn leo cây thường 1M  
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87 Lycodon rosozonatum Hu et Zhao, 1972 Rắn lệch đầu hồng* 2M  

88 L. laoensis Günther, 1864 Rắn khuyết lào* 2M  

89 L. cf. subcinctus Boie, 1827 Rắn khuyết đai* 2M  

90 Ptyas korros (Schlegel, 1837) Rắn ráo thường* 3M  

91 P. mucosa (Linnaeus, 1758) Rắn ráo trâu* 1M  

92 Sibynophis collaris (Gray, 1853) Rắn rồng cổ đen 1M  [109] 

93 Chrysopelae ornata (Shaw, 1802) Rắn cườm* 2M  

 12. Homalopsidae Günther, 1864 Họ Rắn bồng   

94 Enhydris plumbea (Boie, 1827) Rắn bồng chì* 3M  

95 E. subtaeniata (Bourret, 1934) Rắn bồng mê - kông 1M  [109] 

 13. Lamprophiidae Fitzinger, 1843 Họ Rắn hổ đất   

96 Psammodynastes pulverulentus (Boie, 1827) Rắn hổ đất nâu* 5M  

 14. Natricidae Bornaparte, 1838 Họ Rắn sãi   

97 Hebius boulengeri (Gressitt, 1937)  Rắn sãi bau - len - gơ  2M [109] 

98 H. modestum (Günther, 1875) Rắn sãi trơn 1M  

99 H. khasiense (Boulenger, 1890) Rắn sãi kha si 1M  

100 H. stolatum (Linnaeus, 1758) Rắn sãi thường PV  

101 Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 1837) Rắn hoa cỏ nhỏ 4M [109] 

102 R. chrysargus (Schlegel, 1837) Rắn hoa cỏ vàng* 2M  

103 Sinonatrix percarinata (Boulenger, 1899) Rắn hoa cân vân đen 4M [109] 

104 Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 

1861) 

Rắn nước đốm vàng 4M [109] 

105 Opisthotropis daovantieni Orlov, 

Darevsky et Murphy, 1998 

Rắn trán đào văn tiến* 4M  

 15. Pareatidae Romer, 1956 Họ Rắn hổ mây   

106 Pareas hamptoni (Boulenger, 1905) Rắn hổ mây ham-tơn 4M [109] 

107 P. margaritophorus (Jan, 1866) Rắn hổ mây ngọc 2M [109] 

 16. Pseudoxenodontidae McDowell, 1987 Họ Rắn hổ xiên   

108 Pseudoxenodon macrops (Blyth, 1854) Rắn hổ xiên mắt to 2M  [109] 

 17. Xenodermidae Gray, 1849 Họ Rắn xe điếu   

109 Fimbrios cf. klossi Smith, 1921 Rắn má 1M  [109] 

110 F. smithi Ziegler, David, Miralles, Doan & 

Nguyen, 2008 

Rắn má x - mit 1M  

 18. Elapidae Boie, 1827 Họ Rắn hổ   

111 Bungarus candidus (Linnaeus, 1758)  Rắn cạp nia nam* 2M  

112 B. fasciatus (Schneider, 1801)  Rắn cạp nong* 2M  

113 Naja atra Cantor, 1842 Rắn hổ mang trung 

quốc* 

DV, 1M  
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114 N. siamensis Laurenti, 1768 Rắn hổ mang xiêm PV  

115 Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) Rắn hổ mang chúa* QS, 1M  

116 Sinomicrurus macclellandi (Reinhardt,1844) Rắn lá khô thường* 2M  

  19. Viperidae Oppel, 1811 Họ Rắn lục   

117 Protobothrops mucrosquamatus (Cantor, 

1839) 

Rắn lục cườm 3M  [109] 

118 P. cornutus (Smith, 1930) Rắn lục sừng PV  

119 Ovophis monticola (Günther, 1864) Rắn lục núi PV  

120 Trimeresurus albolabris Gray, 1842 Rắn lục mép trắng 1M [109] 

121 T. stejnegeri Schmidt, 1925 Rắn lục xanh* 2M  

122 T. vogeli David, Vidal et Pauwels, 2001 Rắn lục vôn-gen 3M  [109] 

 II. Testudines Batsch, 1788 Bộ Rùa   

 20. Platysternidae Gray, 1869 Họ Rùa đầu to   

123 Platysternon megacephalum Gray, 1831 Rùa đầu to* 1M  

 21. Geoemydidae Theobald, 1868 Họ Rùa đầm   

124 Cuora bourretii Obst et Reimann, 1994 Rùa hộp bua-rê* 1M  

125  C. mouhotii (Gray, 1862) Rùa sa nhân* 1M  

126  C. cyclornata Blanck, McCord & Le, 2006 Rùa đỏ PV  

127  C. galbinifrons Bourret, 1939 Rùa hộp trán vàng  TL [38] 

128 Cyclemys pulchristriata Fritz, Gaulke et 

Lehr, 1997 

Rùa dứa sọc 4M  [109] 

129  C. tcheponensis (Bourret, 1939) Rùa đất sê pôn 1M  

130  Heosemys grandis (Gray, 1860) Rùa đất lớn 1M  

131 Mauremys sinensis (Gray, 1834) Rùa cổ sọc* 9M  

132 M. annamensis (Siebenrock, 1903) Rùa trung bộ* 1M  

 22. Testudinidae Batsch, 1788 Họ Rùa núi   

133  Indotestudo elongata (Blyth, 1853) Rùa núi vàng* 1DV  

134  Manouria impressa (Günther, 1882) Rùa núi viền* 1DV  

 23. Trionychidae Fitzinger, 1826 Họ Ba ba   

135  Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) Ba ba trơn* 3M  

136  Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) Ba ba nam bộ 1M  

137  Palea steindachneri (Siebenrock, 1906) Ba ba gai 1M  

Ghi chú: Cột (3) * Loài ghi nhận bổ sung cho VQN. Cột (4) M - Loài ghi nhận 

qua mẫu vật; QS - Loài ghi nhận qua quan sát ngoài tự nhiên; A - Loài ghi nhận qua 

ảnh chụp; PV - Loài ghi nhận qua phỏng vấn; DV - Loài ghi nhận qua di vật của loài 

như mai, yếm của rùa, xác rắn ngâm rượu, mẫu vật được thuộc da. Cột (5) [152] - 
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Theo tài liệu của Tran, et al., 2010; [109] - Theo tài liệu của Nemes, et al., 2013; [38] 

- Lê Khắc Huy và cs, 2001. 

3.1.2. Ghi nhận bổ sung và sự thay đổi về phân loại học 

Loài ghi nhận bổ sung cho VQN: So với tài liệu nghiên cứu của Tran, et al., 

(2010) [152] và Nemes, et al., (2013) [109], kết quả nghiên cứu này đã ghi nhận bổ 

sung 86 loài cho khu hệ LCBS ở VQN, gồm 25 loài lưỡng cư và 61 loài bò sát (15 

loài thằn lằn, 32 loài rắn và 14 loài rùa) (bảng 3.1). 

Loài mới của Việt Nam được công bố gần đây: Có 3 loài mới của Việt Nam 

được công bố từ 2012 đến 2015 cũng được ghi nhận lại trong VQN, gồm: Ếch cây 

ro bet in go - Rhacophorus robertingeri Orlov, Poyarkov, Vassilieva, Ananjeva, 

Nguyen, Nguyen et Geissler (2012) [136]. Mẫu vật của loài này thu được trên cây 

bụi vừa và cây thân gỗ dọc suối trong rừng thường xanh ở Ba Tơ, Trà Bồng; loài 

Ếch cây sần việt nam - Theloderma vietnamense Poyarkov, Jr, Orlov, Moisseva, 

Pawangkhanant, Ruangsuwan, Vassilieva, Galoyan, Nguyen et Gogoleva (2015) 

[138], được ghi nhận trên cây thân gỗ trong rừng kín thường xanh thuộc xã Ba 

Vinh, huyện Ba Tơ và xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây; và loài Nhông ba chê - Calotes 

bachae Hartmann, Geissler, Poyarkov, Jr, Ihlow, Galoyan, Rödder et Böhme (2013) 

[102], sống trên cây bụi và cây gỗ thấp dọc khe suối và lối đi trong rừng kín thường 

xanh thuộc xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng. 

Sự thay đổi về phân loại học: So với tài liệu của Nguyen, et al., 2009 [128], 

danh sách TPL ở VQN đã có sự thay đổi tên một số bậc taxon do chỉnh sửa, nâng 

cấp và tách nhập theo tài liệu của Pyron, et al., 2013 [140] và Zaher, et al., 2009 

[155], cụ thể: Sự thay đổi ở bậc họ: Phân họ Nhông cát (Leiolepidinae) thuộc họ 

Nhông (Agamidae) được tách ra thành họ Nhông cát (Leiolepidae), vì vậy ở phân 

bộ Thằn lằn (Sauria) tăng thêm 1 họ. Ở họ Rắn nước (Colubridae), 5 phân họ gồm: 

Lamprophiinae, Natricinae, Pareatinae, Pseudoxenodontinae, Xenoderminae, được 

tách thành các họ: Lamprophiidae, Natricidae, Pareatidae, Pseudoxenodontidae, 

Xenodermidae, vì vậy phân bộ Rắn (Serpentes) tăng thêm 5 họ. 

Sự thay đổi ở bậc giống: Giống Aquixalus chuyển thành Gracixalus, 

Ophisaurus chuyển thành Dopasia, Amphiesma chuyển thành Hebius, nhập 2 giống 

Cryptelytrops và Viridovipera vào giống Trimeresurus. 
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Sự thay đổi ở bậc loài: gồm 20 loài được đổi tên: Nhái cây sọc - Chiromantis 

vittatus đổi thành Feihyla cf. vittata, Ếch hát chê - Limnonectes hascheanus đổi thành 

Ếch lim boc gi - Limnonectes limborgi, Ếch nhẽo - Limnonectes kuhlii đổi thành Ếch 

nhẽo ban na - Limnonectes bannaensis, Nhái cây sừng - Aquixalus supercornutus đổi 

thành Gracixalus supercornutus, Nhái cây ba na - Philautus banaensis đổi thành 

Kurixalus banaensis, Ếch cây trường sơn - Philautus truongsonensis đổi thành 

Theloderma truongsonense, Ếch cây sần tay lo - Theloderma stellatum đổi thành Ếch 

cây sần việt nam - Theloderma vietnamense, Ếch cây mép trắng - Polypedates 

leucomystax đổi thành Ếch cây mi an ma - Polypedates mutus, Ếch cây cựa - 

Rhacophorus cancaneus đổi thành Ếch cây ro bet in go - Rhacophorus robertingeri, 

Thằn lằn bóng đuôi dài - Eutropis longicaudata đổi thành Eutropis longicaudatus, 

Thằn lằn bóng hoa - Eutropis multifasciata đổi thành Eutropis multifasciatus, Thằn lằn 

rắn - Ophisaurus gracilis đổi thành Dopasia gracilis, Rắn lệch đầu hồng - Dinodon 

rosozonatum đổi thành Lycodon rosozonatum và nhập vào giống Lycodon, Rắn sãi bau 

len gơ - Amphiesma baulengeri đổi thành Hebius amphiesma, Rắn sãi trơn - 

Amphiesma modestum đổi thành Hebius modestum; Rắn sãi kha si - Amphiesma 

khasiense đổi thành Hebius khasiense; Amphiesma stolatum - Rắn sãi thường đổi thành 

Hebius stolatum; Rắn lục mép trắng - Cryptelytrops albolabris đổi thành Trimeresurus 

albolabris, Rắn lục xanh - Viridovipera stejnegeri đổi thành Trimeresurus stejnegeri, 

Rắn lục vôn gen - Viridovipera vogeli đổi thành Trimeresurus vogeli. 

3.1.3. Cấu trúc thành phần phân loại học khu hệ LCBS VQN 

Cấu trúc TPL LCBS theo bậc bộ được tổng hợp trong bảng 3.2 và hình 3.1. 

Bảng 3.2. Cấu trúc thành phần phân loại khu hệ LCBS ở VQN 

Bậc bộ 
Bậc họ Bậc giống Bậc loài 

STT Tên họ SL % SL % 

Anura 

1 Bufonidae 2 8,33 2 4,88 

2 Hylidae 1 4,17 1 2,44 

3 Megophryidae 3 12,5 5 12,20 

4 Microhylidae 2 8,33 4 9,76 

5 Dicroglossidae 5 20,83 9 21,95 

6 Ranidae 3 12,5 6 14,63 

7 Rhacophoridae 7 29,17 13 31,71 
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Gymnophiona 8 Ichthyophiidae 1 4,17 1 2,44 

Squamata 

 

1 Agamidae 4 0,69 9 9,38 

2 Leiolepidae 1 1,72 1 1,04 

3 Gekkonidae  3 5,17 5 5,21 

4 Lacertidae 1 1,72 2 2,08 

5 Scincidae 6 10,34 11 11,46 

6 Anguidae 1 1,72 1 1,04 

7 Varanidae 1 1,72 2 2,08 

8 Typhlopidae 1 1,72 1 1,04 

9 Pythonidae 1 1,72 2 2,08 

10 Xenopeltidae 1 1,72 2 2,08 

11 Colubridae 11 18,97 17 17,71 

12 Homalopsidae 1 1,72 2 2,08 

13 Lamprophiidae 1 1,72 1 1,04 

14 Natricidae 5 8,62 9 9,38 

15 Pareatidae 1 1,72 2 2,08 

16 Pseudoxenodontidae 1 1,72 1 1,04 

17 Xenodermidae 1 1,72 1 1,04 

18 Elapidae 4 6,9 6 6,25 

19 Viperidae 3 5,17 6 6,25 

Testudines 

 

20 Platysternidae 1 1,72 1 1,04 

21 Geoemydidae 4 6,9 9 9,38 

22 Testudinidae 2 3,45 2 2,08 

23 Trionychidae 3 5,17 3 3,13 

Tổng số 31 (8/23) 82 (24/58) 137 (41/96) 

 

Hình 3.1. Tỷ lệ các bậc phân loại trong các bộ Lưỡng cư và Bò sát 

T
ỷ
 l

ệ 
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 Lớp Lưỡng cư 

Về bậc bộ: Gồm 2 bộ (50% tổng số bộ), trong đó bộ Anura có 7 họ (87,5% 

tổng số họ); bộ Gymnophiona chỉ có 1 họ (12,5%). 

Về bậc họ: Có 8 họ (33,33%), trong đó chiếm ưu thế về giống và loài là họ 

Rhacophoridae có 7 giống (29,17% tổng số giống). Kế tiếp, họ Dicroglossidae có 5 

giống (20,83%); Megophryidae và Ranidae, mỗi họ 3 giống (12,5%); Bufonidae và 

Microhylidae, mỗi họ 2 giống (8,33%); Ichthyophiidae và Hylidae, mỗi họ 1 giống 

(4,17%). Họ Rhacophoridae có số loài cao nhất, 13 loài (31,71% tổng số loài LC). 

Kế tiếp, họ Dicroglossidae có 9 loài (21,95%); Ranidae có 6 loài (14,63%), 

Megophryidae có 5 loài (12,20%), Microhylidae có 4 loài (9,76%); Bufonidae có 2 

loài (4,88%); Ichthyophiidae và Hylidae, mỗi họ 1 loài (2,44%) (Hình 3.2). 

Về bậc giống: Có 24 giống (29,27% tổng số giống), giống Rhacophorus có 6 

loài (4,17%). Kế tiếp, có 3 giống (12,5%), mỗi giống có 3 loài; với 2 loài có 6 giống 

(25,0%); 14 giống còn lại (58,33%), mỗi giống 1 loài (Hình 3.2). 
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Hình 3.2. Số lượng giống và loài lưỡng cư theo họ 

 Lớp Bò sát 

Đa dạng về phân loại học được tổng hợp theo hình 3.3, 3.4, 3.5. 
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Hình 3.3. Số lượng giống và loài ở các họ trong phân bộ Thằn lằn 

Về bậc bộ: Gồm 2 bộ (50% tổng số bộ), chiếm ưu thế là bộ Squamata có 19 

họ (82,61% tổng số họ), bộ Testudines có 4 họ (17,39%). 

Về bậc họ: Có 23 họ (74,19% tổng số họ), thuộc họ Colubridae có 11 giống 

(18,97% tổng số giống BS). Kế tiếp, họ Scincidae có 6 giống (10,34%); họ Natricidae 

có 5 giống (8,62%); Agamidae và Elapidae, mỗi họ có 4 giống (6,9%); Gekkonidae và 

Geoemydidae, mỗi họ 3 giống (5,17%); Viperidae và Testudinidae, mỗi họ 2 giống 

(3,45%); 9 họ còn lại, mỗi họ chỉ có 1 giống (1,72%).  

 

Hình 3.4. Số lượng giống và loài ở các họ trong phân bộ Rắn 
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Về số lượng loài trong họ: Họ Colubridae có số loài nhiều nhất, 17 loài (17,71% 

tổng số loài bò sát); Scincidae có 11 loài (11,46%); Agamidae có 9 loài (9,38%); 

Natricidae có 6 loài (6,25%); Elapidae và Geoemydidae, mỗi họ 5 loài (5,21%); 

Gekkonidae và Viperidae, mỗi họ 4 loài (4,17%); 15 họ còn lại, mỗi họ có 1-3 loài. 

Về bậc giống: Gồm 58 giống (70,73% tổng số giống), trong đó 4 giống 

(6,9%) có số loài nhiều nhất gồm: Calotes, Eutropis, Lycodon, Trimeresurus, mỗi 

giống có 3-4 loài; với 2 loài có 16 giống (27,59%); 34 giống còn lại (58,62%), mỗi 

giống chỉ có 1 loài. 

 

Hình 3.5. Số lượng giống và loài ở các họ trong bộ Rùa  

          Như vậy, khu hệ LCBS VQN có 137 loài thuộc 82 giống, 31 họ, 4 bộ, gồm 41 

loài LC thuộc 24 giống, 8 họ, 2 bộ và 96 loài BS thuộc 58 giống, 23 họ, 2 bộ. Trong 

lớp Lưỡng cư, bộ Anura chiếm ưu thế về số lượng họ, giống, loài, trong đó 2 họ: 

Rhacophoridae và Dicroglossidae chiếm ưu thế về các bậc taxon, giống 

Rhacophorus chiếm ưu thế về loài. Trong lớp Bò sát, bộ Squamata chiếm ưu thế, 

trong đó 3 họ: Colubridae, Scincidae, Agamidae có số giống và loài nhiều nhất. 

Xét cả khu hệ LCBS thì bộ Squamata chiếm ưu thế, kế tiếp là bộ Anura và 

bộ Testudines, thấp hơn cả ở bộ Gymnophiona. Họ Colubridae có số lượng giống và 

loài cao nhất, kế đến là họ Rhacophoridae, giống Rhacophorus chiếm ưu thế về loài. 

Trung bình 1 bộ có 5,75 họ, 1 họ có 3,57 giống, 1 giống có 1,67 loài. Theo danh 
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sách loài đã xác định thì có 124 loài ghi nhận từ mẫu thu, 2 loài qua tư liệu, 11 loài 

ghi nhận qua phỏng vấn, di vật và ảnh của loài, bổ sung 86 loài LCBS cho VQN. 

3.1.4. Đặc điểm hình thái nhận dạng các loài LCBS ở VQN 

Đặc điểm hình thái nhận dạng chính của 130 loài LCBS ghi nhận ở VQN 

được mô tả dựa vào phân tích bộ mẫu vật thu được và những thông tin phỏng vấn từ 

di vật lưu giữ trong nhà dân, tư liệu thu thập kết hợp tham khảo tài liệu đã công bố. 

Thứ tự mô tả mỗi loài gồm: Mẫu phân tích hình thái và mô tả, ảnh của loài (nếu có); 

Kích thước; Đặc điểm nhận dạng; Một số đặc điểm sinh thái; Nơi ghi nhận. 

LỚP LƯỠNG CƯ - AMPHIBIA LINNAEUS, 1758  

Bộ Không đuôi - Anura Fischer Von Waldheim, 1813  

Họ Cóc - Bufonidae Gray, 1825  

1. Cóc nhà - Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT13; BS59; SL37; TT41; MĐ28. Ảnh 1, 

phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♂) 4,58-8,02 (♀) 4,67-8,0; HL: (♂) 1,8-2,34 (♀) 1,82-

2,41; HW: (♂) 1,55-2,23 (♀) 1,58-2,1; IND: (♂) 0,23-0,48 (♀) 0,25-0,46; ED: (♂) 

0,28-0,6 (♀) 0,3-0,5; IOD: (♂) 0,27-0,47 (♀) 0,28-0,43; TD: (♂) 0,24-0,52 (♀) 

0,25-0,5; ESL: (♂) 4,0-8,0 (♀) 4,1-8,0. 

Đặc điểm nhận dạng: Không có răng lá mía. Gờ mõm và gờ mắt - màng nhĩ 

rõ. Tuyến mang tai phát triển. Màng nhĩ xấp xỉ đường kính mắt. Lưng và sườn rải 

rác mụn khác cỡ, đầu mụn đen. Mặt lưng vàng nhạt hoặc xám xẫm. Bụng trắng nhạt 

với rải rác đốm đen nhỏ. Mút ngón có màu đen. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với 

mô tả của Bourret, 1942 [165]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Mẫu vật bắt gặp lúc 18-22h, trong khu dân cư. 

Nơi ghi nhận: Toàn vùng Quảng Ngãi. 

2. Cóc rừng - Ingerophrynus galeatus (Günther, 1864)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU333, DTU335, DTU337. Ảnh 2, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 4,3-4,83, (♂) 4,4; HL: (♀) 1,3-1,33, (♂) 1,02; HW: 

(♀) 1,5-1,58, (♂) 1,55; IND: (♀) 0,2-0,3, (♂) 0,22; ED: (♀) 0,5-0,65, (♂) 0,5; IOD: 

(♀) 0,45-0,5, (♂) 0,48; TD: (♀) 0,3, (♂) 0,3; ESL: (♀) 0,45-0,5, (♂) 0,4. 
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          Đặc điểm nhận dạng: Màng nhĩ xấp xỉ bằng 3/4 đường kính mắt. Lưỡi hình 

bầu dục tròn. Gờ mắt - màng nhĩ không rõ, không có gờ đen ở trên. Lưng nâu vàng 

hoặc xám đen với rải rác mụn thô nhám, đầu mụn không đen. Cá thể cái có nhiều 

mụn đầu nhọn dọc thân, đầu rộng và chân ngắn hơn so với cá thể đực. 1/3 ngón có 

màng bơi. Củ bàn trong dài gấp đôi củ bàn ngoài. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với 

mô tả của Bourret, 1942 [165].  

Một số đặc điểm sinh thái: Gặp loài hoạt động trên lớp lá rụng dưới tán rừng 

phục hồi. Loài thường hoạt động về đêm. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Tân, Sơn Lập, Bình An. 

3. Nhái bén nhỏ - Hyla simplex Boettger, 1901  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: TB321 (♀). 

Kích thước: SVL: 2,7; HL: 0,89; HW: 0,9; IND: 0,2; ED: 0,3; IOD: 0,33; 

TD: 0,3; ESL: 0,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng xấp xỉ dài. Gờ mõm rõ. Rộng mí mắt trên 

bằng đường kính mắt và màng nhĩ. Nếp da bên lưng từ sau mắt đến gốc đùi phát 

triển. Ngón tay có màng bơi không hoàn toàn, ngón I ngắn hơn ngón II. Ngón chân 

có màng bơi hoàn toàn, mút ngón có đĩa bám tròn dẹp. Khớp chày cổ chạm mắt. Củ 

bàn trong nhỏ, hình bầu dục, không có củ bàn ngoài. Cổ chân có nếp da yếu. Lưng 

màu xanh lá. Bụng vàng nhạt với rải rác hạt nhỏ. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với 

mô tả của Bourret, 1942 [165]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Gặp loài bám trên lá cây bản rộng hoặc cành cây 

trong vườn rậm thuộc bản làng. Thường hoạt động về đêm, sáng sớm hoặc chiều tối 

sau cơn mưa vẫn gặp loài kiếm ăn. 

Nơi ghi nhận: Trà Nham, Trà Trung. 

Họ Cóc bùn - Megophryidae Bonaparte, 1850  

4. Cóc mày đốm vàng -  Leptobrachium xanthospilum Lathrop, Murphy, Orlov 

et Ho, 1998  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU324, DTU363, DTU372, DTU391. 

Ảnh 3, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 7-7,4 (♂) 6,5-7,5; HL: (♀) 2,5-2,75 (♂) 2,3-2,5; HW: 
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(♀) 3,2-3,3 (♂) 3,0-3,3; IND: (♀) 0,5-0,54 (♂) 0,35-0,6; ED: (♀) 0,7-0,8 (♂) 0,91-

1; IOD: (♀) 1,23-1,32 (♂) 1-1,15; TD: (♀) 0,27-0,3 (♂) 0,4-0,5; ESL: (♀) 0,9-1,05 

(♂) 0,9-1,1. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Mũi gần mút mõm. Màng nhĩ ≤ ½ 

đường kính mắt. Mắt tròn, viền mắt vàng, phía trên con ngươi trắng. Gian ổ mắt xấp 

xĩ bằng ½ rộng đầu. Không có răng lá mía. Ngón tay dài, mút ngón không phình, 

ngón I dài hơn ngón II. Giữa các ngón tay không có màng bơi, riềm da bên ngón 

yếu. 1/3 ngón chân có màng. Củ bàn trong hình bầu dục, lớn hơn củ bàn ngoài. Mút 

ngón và củ khớp dưới ngón tù, trắng đục. Mặt lưng đen nâu với mạng lưới gờ da 

ngắn. Sườn có 7-9 đốm tròn vàng lớn mỗi bên. Bụng nâu sẫm với rải rác mấu da 

xám nhạt, tập trung nhiều ở họng, cằm và trước huyệt. Đặc điểm nhận dạng phù hợp 

với mô tả của Hồ Thu Cúc, 2000 [23]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Gặp loài ẩn nấp vào hang hốc đất, kẽ đá kín, góc 

tối của thảm lá mục. Sống trên cạn hoàn toàn song đẻ trứng trong nước. Hoạt động 

về đêm nhiều hơn so với ban ngày. Kiếm ăn dọc lối đi vào rừng, thảm lá khô mục ở 

bìa rừng hoặc dưới tán rừng. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Sơn Hà, Trà Thủy, Minh Long. 

5. Leptobrachium mouhoti Stuart, Sok et Neang, 2006 - Cóc mày mou - hot 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU 642. 

Kích thước: SVL: 6,3; HL: 2,1; HW: 3,0; IND: 0,4; ED: 0,5; IOD: 0,22; TD: 0,7; ESL: 2,1. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Mũi gần mút mõm. Mắt tròn, phía 

trên con ngươi trắng. Không có răng lá mía. Ngón tay dài, mút ngón không phình, 

ngón I dài hơn ngón II. Giữa các ngón tay không có màng bơi, riềm da bên ngón 

yếu. 1/3 ngón chân có màng. Củ bàn trong hình bầu dục, lớn hơn củ bàn ngoài. Mút 

ngón và củ khớp dưới ngón tù, trắng đục. Mặt trên các chi có các vệt ngang màu 

đen xen kẽ nâu nhạt. Mặt lưng đen nâu với mạng lưới gờ da ngắn. Mặt bụng xám 

sẫm với rải rác mấu da xám nhạt. 

Nơi ghi nhận: Sơn Hà. 

6. Cóc núi gớt - Ophryophryne gerti Ohler, 2003  

          Mẫu phân tích hình thái: DTU320, DTU317, DTU318, DTU321, DTU323, 

DTU325, DTU332, DTU353, DTU360, DTU366, DTU409. Ảnh 12, phụ lục 6. 
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Kích thước: SVL: (♀) 3,9-6 (♂) 1,8-5,2; HL: (♀) 1-1,5 (♂) 0,7-1,29; HW: 

(♀) 1,3-1,82 (♂) 0,9-1,55; IND: (♀) 0,25-0,3 (♂) 0,15-0,32; ED: (♀) 0,48-0,6 (♂) 

0,25-0,57; IOD: (♀) 0,3-0,42 (♂) 0,25-0,33; TD: (♀) 0,23-0,42 (♂) 0,26-0,4; ESL: 

(♀) 0,2-0,3 (♂) 0,15-0,31. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Không có răng lá mía. Mắt nằm 

ngang, mấu da trên mí mắt phát triển thành sừng dài, nhọn, con ngươi mắt nâu đỏ, 

vùng gian mắt có hoa văn hình tam giác. Màng nhĩ xấp xỉ bằng 2/3 đường kính mắt, 

giữa màng nhĩ đen. Nếp gấp da phát triển từ mút mõm dọc theo mí mắt qua màng 

nhĩ xuống trước cánh tay tạo thành dải đen bên đầu. Giữa các ngón không có màng 

bơi, tận cùng ngón tạo thành vuốt màu trắng, củ bàn tay nổi rõ. Khớp chày cổ không 

chạm mắt. Không có củ bàn tay và củ bàn ngoài. Lưng nâu xám hay vàng nhạt. 

Sườn và chi có các đốm tròn nhỏ vàng nâu. Bụng xám vàng. Đùi rải rác gờ da và 

vệt xám nhạt chạy ngang. 

Một số đặc điểm sinh thái: Cóc núi gớt sống nơi ẩm ướt dưới tán rừng 

thường xanh, gồm thảm lá mục, ven bờ khe suối, kẽ đất đá. Loài thường kiếm ăn từ 

chập tối đến khuya, ẩn nấp trong hốc đất đá hoặc lẫn trong lá mục. 

Nơi ghi nhận: Ba Điền, Trà Tân, Minh Long, Sơn Tinh. 

7. Cóc núi han x - Ophryophryne hansi Ohler, 2003  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU18, DTU473, DTU359, DTU405, 

DTU445. Ảnh 12, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 2,6-3,7 (♂) 3,9-4,2; HL: (♀) 0,9-1 (♂) 1-1,1; HW: (♀) 

1-1,2 (♂) 1,2-1,3; IND: (♀) 0,2-0,27 (♂) 0,25-0,28; ED: (♀) 0,4-0,45 (♂) 0,35-

0,42; IOD: (♀) 0,3-0,35 (♂) 0,3-0,39; TD: (♀) 0,13-0,27 (♂) 0,22-0,25; ESL: (♀) 

0,25-0,34 (♂) 0,21-0,25. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Không có răng lá mía. Lỗ mũi hình 

bầu dục. Màng nhĩ xấp xỉ bằng ½ đường kính mắt. Nếp da trên màng nhĩ phát triển 

từ mắt đến vai tạo thành dải đen bên đầu. Mấu da trên mí mắt phát triển thành 1-2 

sừng nhọn. Ngón tay tự do, mút ngón tù, củ bàn tay nổi rõ. Củ bàn chân trong dài, 

không có củ bàn ngoài. Khớp chày cổ vượt mõm. Giữa 2 mắt có dạng hình tam 

giác. Lưng nâu tối hay xám đen với rải rác mụn nhỏ. Sườn rải rác mụn lớn hơn trên 
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lưng. Bụng nhẵn, trắng đục xen kẽ xám nhạt. Chi có các vệt xám tối chạy ngang. 

Mẫu vật có đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Bourret, 1942 [165]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Cóc núi han si sống nơi ẩm ướt của tầng lá rụng, 

dọc bờ khe suối, kẽ đất đá dưới tán rừng thường xanh. Kiếm ăn cả ngày, song diễn 

ra mạnh từ 6 giờ tối đến khuya. Ban ngày loài thường ẩn nấp trong hang hốc đất đá 

hoặc lẫn trong lá mục. Cơ thể màu nâu xám của lá cây khô rụng và màu xám đen 

của đá nhỏ nên kẻ thù khó phát hiện.  

Nơi ghi nhận: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây. 

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

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU296, DTU312. Ảnh 9, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 7,62-8,1; HL: 2,31-2,5; HW: 2,7-3; IND: 0,8-0,82; ED: 

1,0-1,1; IOD: 0,67-1,1; TD: 0,45-0,5; ESL: 0,65-0,7. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Răng lá mía tiếp xúc bờ trước lỗ 

mũi trong. Màng nhĩ xấp xỉ ½ đường kính mắt. Nếp gấp trên màng nhĩ từ sau mắt 

đến vai. Trên mí mắt có vài mấu da ngắn. Gian mũi lớn hơn rộng mí mắt trên. Ngón 

tay tự do, mút ngón tù. Ngón chân ¼ có màng bơi được hình thành bởi riềm da của 

mặt bên ngón. Có củ bàn trong, không có củ bàn ngoài. Khớp cổ bàn chạm mắt. 

Lưng xám đen với vệt đen đậm đối xứng chạy xiên, tạo thành hình tam giác có cạnh 

nối với 2 mắt còn đỉnh nằm phía sau. Cằm, họng và dưới bàn chân đen đậm. Sườn 

nổi các hạt trắng đục. Bụng trắng xám xen kẽ nâu nhạt. Chi có các dải ngang nâu 

xám, đùi nâu đen với vệt trắng gần khớp gối. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài sống trên thảm lá mục ẩm hoặc ven lối mòn 

dưới tán rừng thường xanh. Kiếm ăn trên đám lá cây mục ẩm. Ban ngày ẩn nấp 

vào hang hốc đất đá có sẵn ngoài tự nhiên. Sống nơi ẩm ướt, gần nguồn nước. 

Nơi ghi nhận: Ba Điền, Sơn Lập, Trà Thủy, Bình An. 

Họ Nhái bầu - Microhylidae Günther, 1858  

9. Ễnh ương thường - Kaloula pulchra Gray, 1831  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT162 (♀). 

Kích thước: (♀) SVL: 5,5; HL: 1,5; HW: 1,63; IND: 0,5; ED: 0,43; IOD: 

0,45; ESL: 0,6. 
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Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Miệng hẹp hơn rộng đầu. Màng nhĩ 

ẩn. Thân bầu và mập dần về phía sau. Gian mắt có dải vàng nhạt chạy ngang. Sau 

mắt có 2 dải vàng sáng không đều dọc lưng đến gốc đùi. Sườn có dải nâu xám từ 

sau mắt đến trước đùi. Ngón tay tự do, mút ngón tù. 1/3 ngón chân có màng. Củ bàn 

trong lớn hơn củ ngoài. Lưng trơn bóng với vệt nâu lớn chạy dọc. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ễnh ương sống nơi độ ẩm cao như góc tối ẩm 

thấp trong nhà, lẩn trong lá mục ẩm ngoài vườn. Kiếm ăn cả ngày, song hoạt động 

tích cực hơn về ban đêm. 

Nơi ghi nhận: Mộ Đức, Đức Phổ, Bình Khương. 

10. Nhái bầu hoa - Microhyla fissipes (Boulenger, 1884)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU397, DTU460, DTU419, DTU483. 

Ảnh 15, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 2,2-2,37 (♂) 1,43-2,5; HL: (♀) 0,3-0,5 (♂) 0,4-0,6; 

HW: (♀) 0,4-0,6 (♂) 0,4-0,7; IND: (♀) 0,15-0,17 (♂) 0,09-0,16; ED: (♀) 0,13-0,17 

(♂) 0,16-0,22; IOD: (♀) 0,18-0,2 (♂) 0,17-0,25; ESL: (♀) 0,25-0,28 (♂) 0,26-0,3. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Miệng hẹp hơn rộng đầu. Mõm 

nhọn. Không có răng lá mía. Đường kính mắt lớn hơn rộng mí mắt trên. Màng nhĩ 

không rõ. Ngón tay tự do, mút ngón tù. ¼ ngón chân có màng bơi, mút ngón có đĩa 

nhỏ. Củ bàn nổi rõ. Lưng xám nhạt, dọc sống lưng có vệt xám xanh đối xứng tạo 

thành hình lượn sóng từ gian mắt đến đùi, vệt xám có eo thắt sau gáy và cuối thân. 

Bụng trắng đục. Con đực có túi kêu. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận nhái bầu hoa sống nơi ẩm thấp dọc bờ 

cỏ, thảm lá mục ẩm ven lối đi vào rừng, bờ mương, nương rẫy, bờ suối. Hoạt động 

từ chiều tối đến khuya, gặp nhiều ở bãi cỏ, lối mòn trong rừng. Ban ngày, loài ẩn 

nấp trong kẽ đất đá hoặc lẫn vào lá rụng mục ẩm, hoạt động tích cực khi có mưa. 

Nơi ghi nhận: Ba Chùa, Minh Long, Sơn Hà, Mộ Đức. 

11. Nhái bầu hây môn - Microhyla heymonsi Vogt, 1911  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU466, DTU502, DTU439, DTU463, 

DTU464, DTU470. Ảnh 16, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 2,1-3,2 (♂) 1,55-3,9; HL: (♀) 0,5-1 (♂) 0,4-1; HW: 
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(♀) 0,65-1,2 (♂) 0,55-1,3; IND: (♀) 0,2-0,32 (♂) 0,15-0,3; ED: (♀) 0,2-0,3 (♂) 

0,13-0,45; IOD: (♀) 0,2-0,3 (♂) 0,15-0,27; TD: (♀) 0,15-0,25 (♂) 0,25-0,3; ESL: 

(♀) 0,25-0,38 (♂) 0,2-0,25. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Miệng hẹp hơn rộng đầu. Không có 

răng hàm trên và không có răng lá mía. Nếp da trên màng nhĩ phát triển. Gian mũi 

xấp xỉ gian mắt. Ngón tay tự do, mút ngón phình nhỏ. Ngón chân có màng bơi đến 

gốc ngón. Củ dưới khớp rõ, củ bàn trong nhỏ. Khớp chày cổ đạt đến mút mõm. 

Thân hình tam giác rộng dần về phía sau. Lưng đồng màu vàng nhạt hay xám, dọc 

sống lưng ở một số cá thể có đường chỉ trắng đục từ mút mõm đến huyệt. Cá thể 

trưởng thành thường có 2 chấm đen giữa lưng. Sườn có dải đen đậm từ mút mõm 

đến gốc đùi và huyệt. Bụng trắng đục với rải rác đốm đen phía ngực. 

Một số đặc điểm sinh thái: Nhái bầu hây môn thường sống trong bãi cỏ ven 

đường rừng, dọc bờ mương, nương rẫy. Loài hoạt động mạnh khi có mưa. 

Nơi ghi nhận: Ba Động, Bình An, Minh Long, Mộ Đức. 

12. Nhái bầu hoa cương - Microhyla marmorata Bain et Nguyen, 2004  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU387, DTUBS1. 

Kích thước: (♀) SVL: 2,1-2,3; HL: 0,5-0,51; HW: 0,5-0,52; IND: 0,2-0,23; 

ED: 0,25-0,27; IOD: 0,29-0,3; TD: 0,15-0,2; ESL: 0,1-0,13. 

Đặc điểm nhận dạng: Mõm nhọn. Đầu rộng xấp xỉ dài. Miệng hẹp hơn rộng 

đầu. Không có răng lá mía và răng hàm trên. Gian mắt rộng hơn mí mắt trên. Nếp 

gấp da trên màng nhĩ phát triển. Ngón tay tự do, củ khớp dưới ngón rõ. Củ bàn 

trong và của bàn ngoài nhỏ. Ngón chân ¼ có màng. Khớp chày cổ gần chạm mút 

mõm. Thân có hình tam giác rộng dần về phía sau. Từ gian mắt đến sống lưng có 

vệt đen lớn gián đoạn và màu nhạt dần về phía huyệt. Sườn, các chi và vùng huyệt 

rải rác đốm xám đen khác cỡ. Lưng vàng xám với hoa văn hình tròn hoặc hình lượn 

sóng viền đen. Bụng trắng xám hoặc xám đen ở dưới cằm và ngực. 

Một số đặc điểm sinh thái: Nhái bầu hoa cương sống trên thảm lá khô mục 

trong rừng thường xanh. Hoạt động cả ngày, sống gần vực nước. 

Nơi ghi nhận: Ba Điền, Sơn Tinh, Minh Long, Mộ Đức. 
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Họ Ếch nhái chính thức - Dicroglossidae Anderson, 1871  

13. Ngóe - Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 1829) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU484, DTU392, DTU492, DTU498, 

DTU500, DTU499, DTU494, DTU174, DTU480. 

Kích thước: SVL: (♀) 3,2-4,14 (♂) 3,1-4,5; HL: (♀) 1,2-1,4 (♂) 0,95-1,6; 

HW: (♀) 0,8-1,45 (♂) 1,05-1,7; IND: (♀) 0,15-0,2 (♂) 0,18-0,31; ED: (♀) 0,4-0,5 

(♂) 0,4-0,55; IOD: (♀) 0,15-0,2 (♂) 0,2-0,3; TD: (♀) 0,2-0,3 (♂) 0,15-0,3; ESL: (♀) 

0,4-0,65 (♂) 0,4-0,7. 

Đặc điểm nhận dạng: Lưỡi xẻ nông. Răng lá mía xếp hình chữ V. Màu sắc 

lưng thay đổi theo môi trường sống, một số cá thể có sọc trắng đục dọc sống lưng. 

Đầu mút các ngón không nở rộng, các ngón tay không có màng bơi. Ngón tay I ngắn 

hơn ngón II. Ngón chân 2/3 có màng bơi, củ bàn trong lớn hơn củ bàn ngoài, củ khớp 

dưới ngón nổi rõ. Lưng có nhiều nếp da ngắn gián đoạn giống với ếch đồng, nhưng 

kích thước nhỏ hơn ếch đồng. Bụng trắng đục. Cá thể đực có chai sinh dục ở ngón I 

và túi kêu ở góc hàm. 

Một số đặc điểm sinh thái: Gặp loài ở tất cả sinh cảnh. Thường hoạt động 

vào ban đêm, ban ngày hoạt động sau cơn mưa và không có nắng. 

Nơi ghi nhận: Toàn vùng Quảng Ngãi. 

14. Ếch đồng - Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MĐ42, ĐP121. 

Kích thước: SVL: (♀) 6,1 (♂) 7,2; HL: (♀) 1,47 (♂) 1,8; HW: (♀) 1,6 (♂) 

1,8; IND: (♀) 0,45 (♂) 0,5; ED: (♀) 0,5 (♂) 0,55; IOD: (♀) 1,1 (♂) 1,2; TD: (♀) 

0,45 (♂) 0,5; ESL: (♀) 0,66 (♂) 0,75. 

Đặc điểm nhận dạng: Mút mõm tù. Màng nhĩ xấp xỉ ½ đường kính mắt. Nếp 

da trên màng nhĩ rõ. Có răng hàm trên, răng lá mía xếp xiên chạm bờ trước lỗ mũi 

trong. Ngón tay tự do, ngón I dài hơn ngón II, mút ngón tù. Ngón chân 2/3 có màng, 

không có củ bàn ngoài. Lưng có nhiều nếp da ngắn gián đoạn. Sườn và lưng có các 

nốt sần khác cỡ. Con đực có túi kêu xám đen ở thềm miệng mỗi bên. Màu sắc cơ thể 

thay đổi theo độ sáng tối của nơi sống. Chi sau có các vệt ngang xám nhạt. 
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Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài trong ruộng lúa nước, bờ mương, 

bờ ao có nước chảy chậm, sống gần nguồn nước hoặc nơi ẩm ướt. Hoạt động về 

đêm, ban ngày ẩn nấp vào hang hốc có sẵn ngoài tự nhiên hoặc góc tối của bụi cây. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Bình Khương, Trà Tân. 

15. Ếch lim - boc - gi - Limnonectes limborgi (Stoliczka, 1870)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTUBV31, DTUBĐ50, DTUMĐ27. 

Kích thước: (♀) SVL: 3,3-4,2; HL: 1,1-1,2; HW: 1,2-1,32; IND: 0,3-0,38; ED: 

0,5-0,75; IOD: 0,31-0,45; TD: 0,4-0,68; ESL: 0,2-0,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu hình bầu dục, rộng hơn dài. Gờ khóe mắt rõ, vùng 

má lõm. Khoảng cách mũi - mút mõm nhỏ hơn mũi - mắt. Hai bên mõm sẫm đen, 

có vệt xám ngang vùng gian mắt. Gian mắt rộng hơn đường kính mí mắt ở cá thể 

đực nhưng hẹp hơn ở cá thể cái. Màng nhĩ nhỏ hơn đường kính mắt. Răng lá mía 

xếp xiên. Lưỡi nhỏ, đầu lưỡi tự do. Ngón tay I xấp xỉ bằng ngón II, mút ngón không 

nở rộng thành đĩa. Ngón chân 1/3 có màng, mút ngón chân có đĩa nhỏ. Củ bàn chân 

trong nổi rõ, không có củ bàn ngoài. Củ khớp dưới ngón nhỏ. Lưng vàng sẫm hoặc 

nâu vàng với rải rác nốt sần hoặc nếp da ngắn đứt đoạn. Bụng vàng nhạt. Chân có 

nhiều vệt nâu xám không liên tục. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ếch sống ven trảng cỏ, cây bụi gần vực nước 

đọng ở đồi núi thấp. Đẻ trứng vào vực nước đọng gần nơi sống. Hoạt động về đêm, 

ban ngày loài ẩn nấp trong bụi cỏ, đám lá cây rụng, hốc hất. 

Nơi ghi nhận: Thị Trấn Ba Tơ, Minh Long, Mộ Đức. 

16. Ếch nhẽo ban na - Limnonectes bannaensis David, 2010  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU370, DTU433, DTU426, DTU425. 

Ảnh 13, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 5,45-5,6 (♂) 3,5-4,1; HL: (♀) 1,5-11,8 (♂) 1-1,2; HW: 

(♀) 1,9-2,2 (♂) 1,2-1,6; IND: (♀) 0,4-0,45 (♂) 0,22-0,4; ED: (♀) 0,7-0,72 (♂) 0,5-

0,6; IOD: (♀) 0,4-0,45 (♂) 0,2-0,3; ESL: (♀) 0,6-0,65 (♂) 0,4-0,52. 

Đặc điểm nhận dạng: Phần đầu của cá thể đực phồng rộng ở vùng chẩm, có 

2 mấu da phía trước hàm dưới tạo thành mấu nhọn. Cá thể cái có đầu hẹp và ít 

phồng vùng chẩm hơn và không có 2 mấu da phía trước hàm dưới. Răng lá mía xếp 

hình chữ V. Màng nhĩ ẩn, phía trên có nếp da từ mắt đến vai. Lưỡi xẻ sâu, bờ sau 
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lưỡi tự do. Da trơn, thường có vệt đen ngang ở giữa 2 mắt. Tay không có màng bơi, 

ngón I xấp xỉ bằng ngón II. Ngón chân có màng bơi hoàn toàn. Lưng nâu sáng hoặc 

nâu đen, ở nhiều cá thể có sọc vàng kem dọc sống lưng. Bụng trắng đục với các vệt 

nâu ở cằm và ngực. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trong khe kẽ đất đá dọc suối 

nước chảy trong rừng sâu. Hoạt động về đêm, ban ngày ẩn nấp vào hang hốc đất đá. 

Ếch thường ngồi ngâm mình trong nước, hếch đầu lên rình mồi, khi có động loài 

thường lẫn trốn nhanh vào hốc đá hoặc lặn sâu xuống nước rồi nhẹ nhàng di chuyển 

vào hang hốc hoặc tìm nơi ẩn nấp. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Sơn Lập, Minh Long, Sơn Hà, Tây Trà. 

17. Ếch poi lan - Limnonectes poilani (Bourret, 1942)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU380, DTU406, DTU457, DTU481, 

DTU474, DTU301, DTU447, DTU311, DTU379, DTU411, DTU423, DTU468, 

DTU482, DTU389, DTU300, DTU350, DTU434, DTU517, DTU371, DTU421, 

DTU415, DTU403, DTU435. Ảnh 14, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 4,2-8,9 (♂) 3,05-6,15; HL: (♀) 0,9-4,0 (♂) 1-2; HW: 

(♀) 1-4,35 (♂) 1,1-2,1; IND: (♀) 0,2-0,7 (♂) 0,3-0,65; ED: (♀) 0,45-0,9 (♂) 0,4-

0,82; IOD: (♀) 0,25-0,9 (♂) 0,3-0,8; TD: (♀) 0,2-0,56 (♂) 0,25-0,5; ESL: (♀) 0,4-

1,4 (♂) 0,4-1,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Mõm tù. Lỗ mũi nằm giữa mắt - 

mõm. Răng lá mía xếp xiên chạm bờ trước lỗ mũi trong. Hàm dưới có 2 mấu da 

hình răng. Gian mũi lớn hơn gian mắt. Đường kính màng nhĩ nhỏ hơn đường kính 

mắt. ½ màng nhĩ phía trên đen đậm hoặc nâu đỏ. Nếp da trên màng nhĩ từ sau mắt 

đến vai. Ngón tay tự do, mút ngón tù. Ngón có màng bơi hoàn toàn, mút ngón chân 

có đĩa nhỏ, có củ bàn chân trong, không có củ bàn ngoài, củ dưới khớp ngón rõ. 

Riềm da dọc phía ngoài ngón chân I và V phát triển. Khớp chày cổ gần chạm mắt. 

Ở một số cá thể, dọc sống lưng có sọc vàng nhạt từ mút mõm đến phía trên huyệt. 

Trên mí mắt có vài mấu da nhỏ, gian mắt có vệt xám đen. Lưng nâu hay xám nhạt 

với rải rác mấu da khác cỡ. Bụng trắng đục với đốm xám đen ở vùng ngực, môi 

dưới và họng. Chi sau có các vệt ngang xám đen. 
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Một số đặc điểm sinh thái: Ếch poi lan sống trong các kẽ đá, hốc đất ở suối 

nước chảy mạnh và có độ che phủ rừng khá lớn. Hoạt động từ chập tối đến khuya, 

ban ngày loài ẩn nấp trong hang hốc, khe đá ven suối. Ếch thường ngồi rình mồi 

trên tảng đá ven suối hoặc ngâm mình trong nước chỉ để lộ phần đầu. Khi có động, 

ếch thường lẫn trốn nhanh vào hốc đá hoặc lặn sâu xuống nước rồi di chuyển chậm 

vào hang hốc hoặc ẩn nấp tạm thời vào chỗ kín.  

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Sơn Lập, Sơn Hà, Trà Thủy. 

18. Ếch gai sần - Quasipaa verrucospinosa (Bourret, 1937)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU173, DTU313, DTU294, DTU295. 

Ảnh 4, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 5,1-7,2 (♂) 5,92-8,02; HL: (♀) 2,4-2,5 (♂) 2,03-2,52; 

HW: (♀) 2,4-3 (♂) 2,5-3,2; IND: (♀) 0,4-0,55 (♂) 0,55-0,8; ED: (♀) 0,6-0,7 (♂) 

0,8-0,97; IOD: (♀) 0,35-0,45 (♂) 0,4-0,7; TD: (♀) 0,2-0,5 (♂) 0,25-0,39; ESL: (♀) 

0,68-1,0 (♂) 0,95-1,1. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Mõm tù. Hàm dưới không đạt đến 

mút mõm. Màng nhĩ yếu. Khoảng cách mắt - mõm lớn hơn mắt - mũi. Gian mũi lớn 

hơn gian mắt. Mút ngón tay phình thành đĩa nhỏ. Ngón tay I bằng ngón II, giữa các 

ngón tự do, củ khớp dưới ngón lớn. Khớp chày cổ vượt mắt. Ngón chân có màng 

hoàn toàn, mút ngón có đĩa nhỏ, màng chân tiếp giáp với các đĩa ngón. Củ dưới 

khớp nhỏ, củ bàn trong dài, không có củ bàn ngoài. Lưng xám đen hoặc xám nâu 

với các mụn cóc hình bầu dục thẳng hàng, trên mỗi mụn có 2 - 4 gai đen nhỏ. Mỗi 

bên sườn, trên mí mắt, vùng huyệt và các chi có nhiều mấu da nhỏ hơn so với mấu 

da trên lưng. Bụng trắng đục với vài đốm đen phía ngực. Chi có các vệt xám ngang, 

dưới đùi rải rác đốm đen. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ếch gai sần sống dọc theo khe suối đầu nguồn có 

lưu tốc yếu và nhiều đá tảng lớn trong rừng sâu ít bị tác động bởi hoạt động sản xuất 

nông lâm nghiệp. Hoạt động từ chập tối đến nửa đêm, ban ngày ẩn nấp vào hang 

hốc đất đá hoặc khe kẽ gốc cây dọc bờ suối. Loài thường bám sát thân vào tảng đá 

hoặc ngâm mình trong nước để rình mồi. 

Nơi ghi nhận: Minh Long, Sơn Hà, Trà Thủy, Tây Trà. 
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19. Ếch gai - Quasipaa spinosa (David, 1875)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU601; DTU640.  

Kích thước: SVL: (♀) 5 (♂) 7,5; HL: (♀) 2,3 (♂) 2,7; HW: (♀) 2,3 (♂) 3,3; 

IND: (♀) 0,35 (♂) 0,58; ED: (♀) 0,55 (♂) 0,73; IOD: (♀) 0,33 (♂) 0,47; TD: (♀) 

0,17 (♂) 0,52; ESL: (♀) 0,65 (♂) 1,3. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng và dẹp nhìn mặt bên. Mõm tròn, mút mõm 

vượt hàm dưới. Răng lá mía xếp xiên không chạm lỗ mũi trong. Màng nhĩ yếu. 

Khoảng cách mũi mắt xấp xỉ mũi mõm. Gian mũi rộng hơn gian mắt. Ngón tay I dài 

hơn ngón II, mút ngón có đĩa rõ. Chân có màng hoàn toàn, mút ngón có đĩa. Củ 

dưới bàn nổi rõ, củ bàn trong hình bầu dục hẹp, không có củ bàn ngoài. Khớp cổ 

bàn chạm mắt. Mỗi bên đầu có nếp da phát triển từ sau mắt đến gần cánh tay. Lưng 

vàng xám hay xám đen với nhiều mụn cóc lớn hình bầu dục xếp thành nhiều hàng. 

Bụng trắng đục với vài đốm xám ở vùng ngực và các chi.  

Một số đặc điểm sinh thái: Ếch gai phân bố ở đầu nguồn dòng chảy trong 

rừng núi sâu, thường sống dọc bờ suối có lưu tốc khá mạnh. Kiếm ăn từ 7 giờ tối 

đến khuya, ban ngày ẩn sâu trong khe đá hoặc dưới kẽ gốc cây.  

Nơi ghi nhận: Ba Tơ, Trà Bồng. 

20. Cóc nước sần - Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU420, DTUBĐ4. Ảnh 6, phụ lục 6. 

Kích thước: (♂) SVL: 2,1-2,3; HL: 0,7-0,72; HW: 0,75-0,8; IND: 0,15-0,17; 

ED: 0,25-0,28; IOD: 0,15-0,18; TD: 0,2-0,22; ESL: 0,2-0,23. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Không có răng lá mía. Lưỡi nhọn. 

Mắt thẳng đứng, con ngươi nhỏ. Màng nhĩ không rõ, nếp gấp da trên màng nhĩ từ sau 

mắt xuống gáy. Ngón tay tự do, mút ngón hơi phình, 2/3 ngón chân có màng bơi. 

Lưng và bụng rải rác mấu da, có sọc trắng mảnh dọc sống lưng. Bụng trắng đục. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài sống trong vực nước nước tĩnh. Hoạt động 

về đêm. Khi gặp nguy hiểm loài thường lẩn vào bùn đất hoặc ẩn vào đám cỏ ven bờ. 

Nơi ghi nhận: Ba Chùa, Minh Long, Mộ Đức, Đức Phổ. 

21. Cóc nước mác ten - Occidozyga martensii (Peters, 1867)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU428, DTU449, DTU471. 
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Kích thước: (♀) SVL: 1,7-2,8; HL: 0,45-0,65; HW: 0,55-0,75; IND: 0,15-0,19; 

ED: 0,2-0,3; IOD: 0,12-0,18; ESL: 0,2-0,32. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Lưỡi tròn. Không có răng lá mía. 

Mắt nằm ngang, con ngươi lớn. Màng nhĩ không rõ. Nếp da trên màng nhĩ phát triển 

từ sau mắt đến trước cánh tay. Vùng gian mắt có nếp gấp da phân cách đầu và thân. 

Ngón tay ngắn, các ngón tự do, mút ngón hơi phình. Mút ngón chân có đĩa ngón 

nhỏ, có củ bàn trong, không có củ bàn ngoài. Con đực có chai sinh dục. Khớp chày 

cổ chạm bờ sau mắt. Gian mắt có vệt xám đen kéo dài đến cuối lưng. Lưng vàng 

xám hay nâu xám với 2 dải vàng nhạt dọc lưng từ sau mắt đến trước đùi. Bụng trắng 

đục. Chi có các vệt ngang xám nhạt. 

Một số đặc điểm sinh thái: Cóc nước mác ten sống trong vực nước đọng, dọc 

khe suối nước tĩnh có đáy bùn, vũng nước nhỏ. Ghi nhận loài hoạt động về đêm, 

gặp thời tiết lạnh loài thường ẩn nấp trong kẽ đất ẩm gần nước hoặc bụi cây ven bờ. 

Khi gặp nguy hiểm loài thường lẩn vào bùn đất hoặc ẩn vào đám cỏ ven bờ, do da 

trơn nhẵn nên có thể thoát khỏi kẻ thù khi bị bắt giữ. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Trung, Mộ Đức, Đức Phổ. 

Họ Ếch nhái - Ranidae Rafinesque, 1814  

22. Ếch bám đá gai ngực-Amolops spinapectoralis Inger, Orlov, Darevsky, 1999  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU461, DTU390, DTU401, DTU315, 

DTU376, DTU400, DTU513, DTU348, DTU319, DTU374, DTU175. Ảnh 10, phụ 

lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 2,75-4,6 (♂) 2,0-4,6; HL: (♀) 1,1-1,8 (♂) 1,45-1,62; 

HW: (♀) 1,1-1,85 (♂) 1,2-1,8; IND: (♀) 0,22-0,5 (♂) 0,2-0,5; ED: (♀) 0,4-0,68 (♂) 

0,25-0,67; IOD: (♀) 0,35-0,4 (♂) 0,3-0,5; TD: (♀) 0,15-0,2 (♂) 0,18-0,21; ESL: 

(♀) 0,38-0,53 (♂) 0,37-0,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng xấp xỉ dài. Mõm tù, mút mõm vượt hàm dưới. 

Răng lá mía xếp thành 2 hàng không chạm lỗ mũi trong. Mũi ở giữa khoảng cách mắt 

mõm. Gian mũi lớn hơn gian mắt và gần bằng rộng mí mắt trên. Màng nhĩ rõ, nếp da 

trên màng nhĩ phát triển. Đường kính mắt lớn hơn màng nhĩ. Đĩa ngón tay có rãnh 

ngang chia thành mặt trên và mặt dưới, đĩa ngón III=IV >I >II. Ngón tay tự do, ngón 
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chân có màng hoàn toàn. Đĩa ngón chân nhỏ hơn đĩa ngón tay. Củ khớp dưới ngón rõ, 

củ bàn chân hình bầu dục, không có củ bàn ngoài. Khớp chày cổ chân chạm mút mõm. 

Lưng đồng màu xám nhạt hay xám đen giống màu đá hoặc rêu với rải rác hạt trắng. 

Bụng trắng đục. Trong mùa sinh sản, cá thể đực có các gai nhỏ vùng ngực. Đặc điểm 

nhận dạng phù hợp với mô tả của Inger, et al. [103]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống dọc suối trong rừng phục hồi và 

rừng kín thường xanh, bám sát cơ thể vào bề mặt tảng đá nơi có dòng nước chảy 

mạnh hoặc bám trên mặt lá cây bụi dọc suối để kiếm ăn. Khi có động, loài thường 

nhảy ngay xuống dòng nước đang chảy để nhờ dòng chảy cuốn cơ thể theo, sau đó 

bơi ẩn nấp vào kẽ đá, kiếm ăn trở lại khi có sự an toàn cho loài. Hoạt động từ đầu 

buổi tối đến khuya, ban ngày ẩn nấp vào bụi cây hoặc kẽ đất đá dọc bờ suối. 

Nơi ghi nhận: Ba Chùa, Sơn Lập, Sơn Hà, Trà Thủy, Tây Trà. 

23. Ếch át ti gua - Hylarana attigua (Inger, Orlov et Darevsky, 1999)  

Mẫu phân tích hình thái: DTU436, DTU462, DTU394. Ảnh 8, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 4,13-4,9 (♂) 3,45; HL: (♀) 1,42-1,5 (♂) 1,4; HW: (♀) 

1,15-1,25 (♂) 1,05; IND: (♀) 0,37-0,4 (♂) 0,4; ED: (♀) 0,5-0,6 (♂) 0,5; IOD: (♀) 

0,3-0,38 (♂) 0,3; TD: (♀) 0,3-0,4 (♂) 0,37; ESL: (♀) 0,5-0,55 (♂) 0,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài hơn rộng, có dải sẫm màu từ mõm đến mắt ở 

vùng thái dương. Mõm nhọn nhìn từ trên và vượt hàm dưới nhìn mặt bên. Dài mõm 

lớn hơn đường kính mắt. Răng lá mía xếp thành hình chữ V. Lỗ mũi gần mút mõm 

hơn gần mắt, gian mũi lớn hơn gian mắt. Rộng mí mắt trên xấp xỉ bằng gian mí mắt. 

Đường kính màng nhĩ xấp xỉ 2/3 đường kính mắt. Nếp gấp trên màng nhĩ từ sau mắt 

đến huyệt. Ngón tay I dài hơn ngón II, mút ngón nở rộng thành đĩa nhỏ. Đĩa ngón 

chân lớn hơn đĩa ngón tay. Củ trong bàn chân hình bầu dục, xấp xỉ bằng ½ chiều dài 

ngón chân I. Củ bàn ngoài tròn, nhỏ hơn củ bàn trong. Lưng nâu đỏ hay nâu vàng 

với nhiều hạt nhỏ. Gờ da từ sau mắt đến trước đùi phân biệt rõ lưng và sườn. Bụng 

trắng đục. Dưới đùi trắng đục hoặc nâu đỏ. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả 

của Inger, et al. [103]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Thường gặp loài trong hang hốc, kẽ đá dọc khe 

suối hoặc vực nước tĩnh. Hoạt động dọc khe suối về đêm. Loài thường ngồi sát mép 
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nước suối để rình mồi, khi có động thường nhảy ngay về phía trước và nhanh chóng 

ẩn nấp vào hang hốc kín. Màu da tương tự màu lá khô rụng dọc suối. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Bình Sơn, Trà Thủy, Tây Trà. 

24. Ếch suối - Hylarana nigrovittata (Blyth, 1856)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU472, DTU515, DTU441. 

Kích thước: SVL: (♀) 4,37-4,55 (♂) 4,2; HL: (♀) 1,53-1,55 (♂) 1,5; HW: 

(♀) 1,4-1,5 (♂)1,3; IND: (♀) 0,38-0,45 (♂) 0,4; ED: (♀) 0,5-0,6 (♂) 0,6; IOD: (♀) 

0,3-0,4 (♂) 0,4; TD: (♀) 0,4 (♂) 0,38; ESL: (♀) 0,52-0,61 (♂) 0,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài hơn rộng. Dài mõm xấp xỉ đường kính mắt. 

Lỗ mũi bên, gần mút mõm hơn mắt. Răng lá mía xếp xiên, không chạm lỗ mũi 

trong. Lưỡi xẻ đôi, gốc lưỡi tự do. Gian mũi nhỏ hơn rộng mí mắt trên. Màng nhĩ 

đen. Ngón tay I dài hơn ngón II, ngón III vượt mút mõm. Đĩa ngón tay nhỏ hơn đĩa 

ngón chân, đĩa ngón có rãnh. Chân 3/4 màng bơi. Củ dưới ngón nổi rõ, củ trong bàn 

chân hình bầu dục, xấp xỉ 1/2 chiều dài ngón I, củ bàn ngoài nhỏ. Khớp cổ bàn 

chạm mút mõm. Phía trên cánh tay có các vệt vàng xám. Lưng và sườn có các hạt 

nhỏ và đốm xám nâu. Bụng trắng đục với rải rác chấm nâu nhạt. Mỗi bên đầu có dải 

tối qua mắt và thái dương đến trước huyệt. Chi có các vệt ngang sẫm màu, dưới đùi 

vàng nhạt.  

Một số đặc điểm sinh thái: Ếch suối thường sống trong rừng thường xanh, ẩn 

nấp vào hốc đất nhỏ hoặc bụi cây ven khe suối hoặc vực nước tĩnh. Hoạt động từ 

chập tối đến khuya, ban ngày có thể bắt gặp hoạt động sau cơn mưa dọc theo khe 

suối. Loài thường bám trên trên tảng đá nhỏ hoặc ngâm một phần cơ thể trong nước. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Trà Trung, Trà Thủy. 

25. Chẫu chuộc - Hylarana guentheri (Boulenger, 1882)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU299, DTU410, DTU383, DTU298, 

DTU413, DTU373. Ảnh 7, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 6,9-8,5 (♂) 6,0-6,52; HL: (♀) 2,5-2,6 (♂) 1,9-2,53; 

HW: (♀) 1,9-2,3 (♂) 1,8-2,12; IND: (♀) 0,5-0,65 (♂) 0,45-0,53; ED: (♀) 0,9-1 (♂) 

0,7-0,75; IOD: (♀) 0,47-0,6 (♂) 0,46-0,52; TD: (♀) 0,6-0,68 (♂) 0,5-0,6; ESL: (♀) 1-

1,2 (♂) 0,8-0,95. 
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Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài hơn rộng. Mõm nhọn, gờ mõm rõ. Lưỡi xẻ 

sâu. Răng lá mía chạm bờ trước lỗ mũi trong. Lỗ mũi gần mút mõm hơn gần mắt. 

Gian mũi xấp xỉ gian mắt và rộng mí mắt trên. Màng nhĩ nâu đỏ với viền sáng xung 

quanh, xấp xỉ 2/3 đường kính mắt. Nếp gấp da trên màng nhĩ rõ. Ngón tay dài, ngón 

I dài hơn ngón II, mút ngón mở rộng thành đĩa nhỏ. Ngón chân 1/3 có màng bơi, 

mút ngón mở rộng thành đĩa với rãnh ngang chia thành nửa trên và dưới. Củ bàn 

trong hình bầu dục, củ bàn ngoài không rõ. Nếp da lưng sườn không phát triển. 

Lưng màu xám nâu hay xám đen. Sườn có các hạt nhỏ. Bụng trắng đục với rải rác 

đốm nâu xám ở ngực. Chi có nhiều vệt ngang nâu nhạt, dưới đùi có các nốt sần. 

Vùng huyệt nổi mụn cám. Con đực có đôi túi kêu xám sẫm mỗi bên họng. 

Một số đặc điểm sinh thái: Chẫu chuộc sống ở vực nước chảy chậm của 

sông, khe suối, hồ, ao, vũng nước đọng, đầm lầy, mương, rãnh trong vườn cây. Hoạt 

động về đêm, ban ngày ẩn nấp vào hang hốc của cây bụi quanh vực nước. Đẻ trứng 

vào vực nước gần nơi sống, đám trứng nổi lên mặt nước. 

Nơi ghi nhận: Bình Khương, Mộ Đức, Trà Thủy, Sơn Hà. 

 26. Ếch bana-Odorrana banaorum (Bain, Lathrop, Murphy, Orlov et Ho, 2003) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU443, DTU465, DTU519, DTU404, 

DTU382, DTU331. 

Kích thước: SVL: 4,1-8,5; HL: 1-2,55; HW: 0,95-2,3; IND: 0,3-0,8; ED: 

0,55-1; IOD: 0,3-0,75; TD: 0,28-0,5; ESL: 0,55-1,2. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài hơn rộng. Mõm nhọn. Răng lá mía xếp xiên 

không chạm bờ trước lỗ mũi trong. Lỗ mũi gần mút mõm hơn mắt. Gian mũi xấp xỉ 

gian mắt. Màng nhĩ bằng ½ đường kính mắt, chính giữa màng nhĩ nâu đen, viền 

xung quanh vàng sáng. Nếp gấp da trên màng nhĩ từ sau mắt đến gốc đùi. Ngón tay 

tự do, ngón chân có màng hoàn toàn trừ ngón IV màng đến ¾ ngón. Mút ngón 

phình rộng thành đĩa hình bầu dục. Củ khớp dưới ngón rõ, củ bàn trong hình bầu 

dục, không có củ bàn ngoài. Khớp cổ bàn chạm mút mõm. Lưng và sườn nhẵn, lưng 

màu xanh lá hoặc nâu nhạt, sườn màu nâu. Gờ da phân biệt lưng - sườn từ sau mắt 

đến trước đùi. Bụng trắng đục với vài đốm xám, dưới đùi vàng nghệ. 
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Một số đặc điểm sinh thái: Ếch ba na thường sống dọc bờ suối chảy mạnh 

trong rừng. Hoạt động từ chập tối đến khuya, ban ngày ẩn nấp vào hốc đất hoặc bụi 

cây dọc bờ suối. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Tân. 

27. Ếch mô rap kai - Odorrana morafkai (Bain, Lathrop, Murphy, Orlov et Ho, 

2003) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU643, DTU644. 

Kích thước: SVL: (♂) 4,1 (♀) 4,9; HL: (♂) 1,4 (♀) 1,5; HW: (♂) 1,3 (♀) 1,4; 

IND: (♂) 0,36 (♀) 0,4; ED: (♂) 0,6 (♀) 0,65; IOD: (♂) 0,3 (♀) 0,35; TD: (♂) 0,3 

(♀) 0,35; ESL: (♂) 0,55 (♀) 0,6. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài hơn rộng. Môi trên trắng nhạt từ mút mõm đến 

vai. Mõm nhọn. Răng lá mía xếp xiên chạm lỗ mũi trong. Nếp gấp trên màng nhĩ 

không rõ ràng, chính giữa màng nhĩ nâu đen, viền xung quanh vàng sáng. Lỗ mũi 

gần mút mõm hơn mắt. Gian mũi xấp xỉ gian mắt. Mút ngón phình rộng thành đĩa 

hình bầu dục. Chi trước không có màng bơi, chi sau màng bơi hoàn toàn. Lưng và 

sườn có màu nâu nhạt hay xanh lá cây. Có gờ da phân biệt lưng - sườn từ sau mắt 

đến trước đùi. Bụng trắng đục với vài đốm xám, mặt dưới đùi vàng nhạt. 

Nơi ghi nhận: Sơn Hà. 

Họ Ếch cây - Rhacophoridae Hoffman, 1932  

28. Nhái cây sọc - Feihyla cf. vittata (Boulenger, 1887)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU354. Ảnh 24, phụ lục 6. 

Kích thước: (♂)  SVL: 3,8; HL: 1,25; HW: 1,3; IND: 0,24; ED: 0,5; IOD: 0,35; 

TD: 0,4; ESL: 0,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng xấp xĩ dài. Mõm tù. Lưỡi xẻ sâu. Không có 

nếp gấp trên màng nhĩ. Mút ngón nở rộng thành đĩa bám. Giữa các ngón tay có 

màng bơi yếu. Sườn và vùng huyệt rải rác mấu da nhỏ. Mặt lưng xanh nhạt hoặc 

xanh xám với 2 sọc trắng chạy song song ở 2 bên lưng giáp sườn. Mặt bụng trắng 

đục. Cá thể đực có túi kêu ở góc hàm. 

Một số đặc điểm sinh thái: Nhái cây sọc hoạt động về đêm trên cây bụi trong 

vườn cây và rừng phục hồi, sống gần nguồn nước. 



61 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Nam. 

29. Nhái cây sừng - Gracixalus supercornutus (Orlov, Ho et Nguyen, 2004)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU258, DTU341, DTU220, DTU202, 

DTU334, DTU196, DTU179, DTU340, DTU342, DTU338, DTU339, DTU437, 

DTU501. Ảnh 20, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 2,3-3,2 (♂) 2,3-2,9; HL: (♀) 0,7-1,05 (♂) 0,84-1; HW: 

(♀) 0,88-1,1 (♂) 0,9-1,1; IND: (♀) 0,15-0,25 (♂) 0,2-0,27; ED: (♀) 0,3-0,45 (♂) 

0,32-0,36; IOD: (♀) 0,3-0,42 (♂) 0,3-0,4; TD: (♀) 0,1-0,27 (♂) 0,1-0,18; ESL: (♀) 

0,25-0,43 (♂) 0,25-0,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Mõm tù. Không có răng lá mía. 

Màng nhĩ gần bằng 2/3 đường kính mắt. Nếp gấp da trên màng nhĩ phát triển từ sau 

mắt đến trước vai. Mấu da phát triển mạnh phía trên ổ mắt, dưới màng nhĩ, lưng, chi 

và quanh huyệt. Chiều dài các ngón tay theo thứ tự: I<II<IV<III, mút ngón mở rộng 

thành đĩa lớn. Củ khớp dưới ngón rõ, củ bàn trong phát triển. Ngón tay tự do, ngón 

chân ½ có màng. Mút ngón mở rộng thành đĩa bám. Gian mắt có vệt nâu vuông góc. 

Mặt lưng xanh lá cây với các sọc nâu hoặc vàng nhạt có kích thước khác nhau, chạy 

dọc. Bụng trắng đục với nhiều mấu da tập trung ở trước huyệt. Đặc điểm nhận dạng 

phù hợp với mô tả của Orlov, et al., 2005 [132]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài trên cây dọc khe suối nhỏ trong 

rừng kín thường xanh ít bị tác động. Hoạt động mạnh vào thời điểm môi trường có 

độ ẩm cao. Về đêm, loài thường bám trên mặt lá cây bụi hoặc lá cây thân gỗ thấp có 

tán lá tỏa ra bờ suối để kiếm ăn. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Nam, Sơn Lập, Trà Thủy. 

30. Nhái cây ba na - Kurixalus banaensis (Bourret, 1939)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU194, DTU431, DTU440, DTU222, 

DTU203, DTU227, DTU213, DTU219, DTU199, DTU176, DTU193, DTU302, 

DTU343, DTU210, DTU231, DTU206, DTU282, DTU265, DTU208, DTU283, 

DTU253, DTU266, DTU261, DTU254, DTU278, DTU249, DTU291, DTU285, 

DTU252, DTU293, DTU395, DTU467, DTU469. Ảnh 17, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 2,1-3,7 (♂) 2,2-3,32; HL: (♀) 0,7-1,35 (♂) 0,74-1,05; 

HW: (♀) 0,7-1,4 (♂) 0,85-1,25; IND: (♀) 0,1-0,3 (♂) 0,16-0,29; ED: (♀) 0,3-0,45 
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(♂) 0,35-0,41; IOD: (♀) 0,28-0,4 (♂) 0,27-0,4; TD: (♀) 0,11-0,2 (♂) 0,1-0,2; ESL: 

(♀) 0,31-0,6 (♂) 0,38-0,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Mũi gần mút mõm hơn mắt. Gian 

mắt lớn hơn rộng mí mắt trên và bằng gian mũi. Nếp gấp da trên màng nhĩ rõ. Màng 

nhĩ xấp xỉ bằng 1/3 đường kính mắt. Không có răng lá mía. Lưỡi xẻ thùy. Ngón tay 

có màng bơi yếu, ngón chân có màng bơi hoàn toàn, trừ ngón chân IV có màng bơi 

đến ¾ ngón. Mút ngón có đĩa bám, đĩa ngón chân nhỏ hơn đĩa ngón tay. Đĩa ngón 

III bằng ½ đường kính mắt. Củ bàn trong hình bầu dục, không có củ bàn ngoài. 

Khớp chày - cổ chạm mắt. Riềm da hình răng cưa phát triển dọc bờ ngoài cẳng tay 

và cổ chân. Mỗi bên đầu có vệt xám đen từ sau gáy đến gốc đùi. Lưng nâu xám, 

xám đen hoặc vàng xám với rải rác mấu da khác cỡ. Sườn nhạt màu hơn lưng. Bụng 

trắng đục với rải rác hạt xám đen tập trung nhiều ở trước huyệt. Chi có các sọc 

ngang tối. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nguyen, et al., 2014 [118]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Nhái cây ba na thường sống trên mặt lá cây họ 

Ráy (Araceae), họ Dong riềng (Cannaceae) và trên lá cây gỗ thấp trong rừng gần 

vực nước. Vào thời điểm có mưa còn gặp loài bám trên mặt lá cây thân gỗ. Thường 

hoạt động từ chập tối đến khuya. 

Nơi ghi nhận: Ba Điền, Ba Nam, Minh Long, Trà Thủy. 

31. Nhái cây đốm ẩn - Philautus abditus Inger, Orlov et Darevsky, 1999  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU211, DTU264, DTU255, DTU345, 

DTU344, DTU456, DTU438. Ảnh 18, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 2,22-3,1 (♂) 1,8-2,5; HL: (♀) 0,78-1 (♂) 0,52-0,87; 

HW: (♀) 0,9-1,25 (♂) 0,7-0,95; IND: (♀) 0,15-0,3 (♂) 0,15-0,2; ED: (♀) 0,3-0,32 

(♂) 0,24-0,35; IOD: (♀) 0,28-0,48 (♂) 0,25-0,3; TD: (♀) 0,12-0,2 (♂) 0,1-0,15; 

ESL: (♀) 0,3-0,45 (♂) 0,27-0,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Mõm tù. Khoảng cách mũi-mút 

mõm ngắn hơn mũi-mắt. Gian mũi nhỏ hơn gian mắt. Màng nhĩ không rõ, gờ da 

trên màng nhĩ phát triển. Đường kính mắt lớn hơn màng nhĩ. Không có răng lá mía. 

Ngón tay tự do, mút ngón mở rộng thành đĩa bám hình bầu dục. Không có riềm da 

và củ dưới khớp ở chi. Củ bàn trong hình bầu dục, không có củ bàn ngoài. Khớp cổ 

bàn không chạm mõm. Lưng nâu xám với rải rác mấu da nhỏ. Bụng xám nhạt với 
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nhiều nốt sần nhỏ hơn ở lưng. Đùi có nhiều đốm đen lớn. Đặc điểm nhận dạng phù 

hợp với mô tả của Inger et al., 1999 [103]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Nhái cây đốm ẩn thường sống trên mặt lá cây bụi 

lá bản rộng trong rừng phục hồi và rừng kín thường xanh ít bị tác động, phía dưới 

nơi ở thường có vực nước chảy chậm hoặc nước đọng. Khi có mưa, loài thường 

bám trên mặt lá cây, hoạt động từ đầu buổi tối đến khuya. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Động, Trà Trung, Sơn Lập. 

32. Ếch cây mi an ma - Polypedates mutus (Smith, 1940)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU369, DTU427, DTU451, DTU486, 

DTU430, DTU416, DTU243, DTU272, DTU276. Ảnh 19, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 4,4-5,3 (♂) 0,4-7,81; HL: (♀) 1,35-1,6 (♂) 0,82-2,2; 

HW: (♀) 1,4-1,7 (♂) 0,9-2,4; IND: (♀) 0,3-0,4 (♂) 0,2-0,5; ED: (♀) 0,6-0,7 (♂) 0,3-

0,7; IOD: (♀) 0,5-0,75 (♂) 0,35-0,95; TD: (♀) 0,4-0,5 (♂) 0,1-0,62; ESL: (♀) 0,52-

0,8 (♂) 0,25-0,65. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài xấp xỉ rộng. Răng lá mía xếp ngang. Lưỡi xẻ 

nông. Màng nhĩ xấp xỉ ½ đường kính mắt. Gờ da trên màng nhĩ rõ. Nếp gấp da trên 

màng nhĩ từ mắt đến sau vai. Gian mũi nhỏ hơn gian mắt. Khoảng cách mũi - mõm 

ngắn hơn mũi - mắt. Ngón tay tự do, củ khớp dưới ngón nhỏ tròn. Đĩa ngón chia 

thành nửa trên và dưới, đĩa ngón tay lớn hơn đĩa ngón chân. Ngón chân ¾ có màng 

bơi, riêng ngón chân IV màng bơi chỉ đạt 2/3 ngón. Củ bàn trong tương tự củ khớp 

ngón, không có củ bàn ngoài. Khớp chày - cổ đạt đến mút mõm. Sau mắt có vệt đen 

phát triển đến 1/3 thân. Lưng nâu nhạt với các sọc tối chạy song song dọc lưng. 

Bụng trắng đục với rải rác nốt sần. Chi có các vệt ngang xám đen. Con đực có đôi 

túi kêu ở thềm miệng mỗi bên và chai sinh dục ở ngón tay I. Đặc điểm nhận dạng 

phù hợp với mô tả của Bourret, 1942 [165]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên cây trong rừng, khu dân 

cư. Thường hoạt động vào ban đêm, nơi hoạt động ở trên cây gần vực nước, ban 

ngày ẩn nấp vào khe kẽ, hốc cây. 

Nơi ghi nhận: Ba Cung, Ba Thành, Đức Phổ, Mộ Đức. 

33. Rhacophorus annamensis Smith, 1942 - Ếch cây trung bộ 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU182, DTU161, DTU198, DTU224. 

Ảnh 25, phụ lục 6. 
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Kích thước: SVL: (♀) 6,2-6,4 (♂) 6,03-6,78; HL: (♀) 1,9-2,0 (♂) 2,0-2,13; 

HW: (♀) 1,9-2,0 (♂) 1,95-2; IND: (♀) 0,5-0,58 (♂) 0,5-0,55; ED: (♀) 0,6-0,65 (♂) 

0,7-0,78; IOD: (♀) 0,6-0,65 (♂) 0,55-0,67; TD: (♀) 0,3-0,4 (♂) 0,4-0,5; ESL: (♀) 

1,1-1,02 (♂) 0,95-1,1. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài hơn rộng. Mõm nhọn nhìn mặt lưng. Gian mũi 

nhỏ hơn gian mắt. Lưỡi xẻ thùy. Răng lá mía xếp ngang. Màng nhĩ bằng ½ đường 

kính mắt. Nếp gấp da trên màng nhĩ mở rộng đến nách. Đĩa ngón tay tròn, đĩa ngón 

III rộng hơn đường kính màng nhĩ. Ngón có màng hoàn toàn, riêng màng ngón tay 

IV chỉ đạt đến đỉnh củ khớp trên cùng của ngón. Củ khớp dưới ngón nổi rõ, củ bàn 

trong nhỏ, không có củ bàn ngoài. Khớp chày cổ chạm bờ sau mắt. Lưng xám xanh 

với rãi rác hạt nhỏ cùng cỡ từ đầu đến cổ chân. Bụng, sườn và dưới đùi trắng đục, 

nổi nhiều nốt sần. Có riềm da dọc bờ ngoài cẳng tay, bàn tay và cổ chân. Dưới 

huyệt có 1 dãy hạt trắng sáng. Mặt trên các chi có những vệt nâu xám không đều. 

Trong dung dịch bảo quản lưng có màu xám tối. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với 

mô tả của Inger, et al. 1999 [103]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ếch cây trung bộ thường sống trên thân, cành cây 

thân gỗ gần suối trong rừng phục hồi. Kiếm ăn về đêm, ban ngày ẩn nấp vào hốc 

cây, chỉ hoạt động vào ban ngày sau cơn mưa và phía trên có tán rừng che phủ. Ghi 

nhận ổ bọt trứng cuộn trong lá cây tỏa ra mặt nước, phía dưới có vực nước chảy 

chậm hoặc vực nước tĩnh. 

Nơi ghi nhận: Ba Chùa, Trà Thủy, Minh Long, Đức Phong. 

34. Ếch cây nếp da mông-Rhacophorus exechopygus Inger, Orlov, Darevsky, 1999  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU316, DTU244, DTU172. 

Kích thước: SVL: (♀) 6,65-8,8 (♂) 4,9; HL: (♀) 2,2-2,5 (♂) 1,35; HW: (♀) 

2,4-2,75 (♂) 1,6; IND: (♀) 0,6-0,7 (♂) 0,49; ED: (♀) 0,85-0,95 (♂) 0,64; IOD: (♀) 

0,7-0,9 (♂) 0,5; TD: (♀) 0,42-0,47 (♂) 0,35; ESL: (♀) 1,1-1,2 (♂) 0,65. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Mõm tù. Mũi ở giữa mắt - mút 

mõm. Màng nhĩ xấp xỉ ½ đường kính mắt. Răng lá mía xếp ngang chạm bờ trước lỗ 

mũi trong. Đĩa ngón tay tròn, có khía xung quanh, đĩa ngón tay III lớn hơn màng 

nhĩ. Riềm da dọc bờ ngoài cánh tay, ngón tay IV, cổ và ngón chân V phát triển. 

Khớp chày cổ có mấu da nhỏ. Ngực và bụng có các nốt sần. Chi có nhiều mấu da 
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nhỏ và các vệt ngang nâu. Củ khớp hồng nhạt, củ bàn trong hình bầu dục, không có 

củ bàn ngoài. Ngón có màng hoàn toàn. Phía trên huyệt có riềm da trắng mảnh nhìn 

mặt lưng, phía dưới rải rác hạt nhỏ. Bụng trắng đục hoặc vàng nhạt. Đặc điểm nhận 

dạng phù hợp với mô tả của Inger, et al., 1999 [103]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên thân, cành cây thân gỗ gần 

suối trong phục hồi và rừng kín thường xanh ít bị tác động. Ghi nhận ổ bọt trứng 

được dính vào lá cây phía dưới có vực nước, nòng nọc theo nước mưa vào khe suối 

hoặc rơi xuống vực nước phía dưới ổ trứng. 

Nơi ghi nhận: Ba Điền, Trà Thủy, Ba Vinh. 

35. Ếch cây ki ô - Rhacophorus kio Ohler et Delorme, 2006  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU270, DTU160, DTU162. 

Kích thước: SVL: 6,1-8,82; HL: 1,8-2,3; HW: 2,0-2,6; IND: 0,5-0,7; ED: 

0,65-0,8; IOD: 0,6-0,8; TD: 0,35-0,55; ESL: 0,8-0,95. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Mõm nhọn. Lưỡi xẻ sâu. Răng lá 

mía xếp ngang. Gian mũi nhỏ hơn gian mắt. Đường kính mắt lớn hơn màng nhĩ. 

Nếp da trên màng nhĩ rõ. Con ngươi hình elip ngang. Khoảng cách mũi - mút mõm 

ngắn hơn mũi - mắt. Chi có màng bơi hoàn toàn, màng bơi ở chân màu vàng xen kẽ 

đen ở gần gốc ngón, mút ngón mở rộng thành đĩa, riềm da phía sau các chi và riềm 

da từ dưới khớp ống cổ đến hết ngón V phát triển. Củ bàn trong hình bầu dục, 

không có củ bàn ngoài. Khớp chày cổ chạm mắt. Mặt lưng xanh lá cây với những 

chấm trắng nhỏ. Mỗi bên sườn có 1 đốm đen trên nền vàng. Mặt bụng vàng nhạt với 

rải rác nốt sần. Phía trên huyệt có nếp da phát triển. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên thân hoặc cành cây gần 

khe suối hẹp. Hoạt động về đêm, ban ngày ẩn nấp trong kẽ cây gỗ. 

Nơi ghi nhận: Trà Trung, Ba Vinh, Trà Thủy. 

36. Ếch cây ooc lop - Rhacoph orus orlovi Ziegler et Kohler, 2001  

         Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU207, DTU178, DTU200, DTU163, 

DTU241. 

Kích thước: SVL: (♀) 3,1-4,35 (♂) 4,07-4,27; HL: (♀) 1,1-1,55 (♂) 1,4-1,5; 

HW: (♀) 1,2-1,7 (♂) 1,45-1,55; IND: (♀) 0,3-0,4 (♂) 0,41-0,47; ED: (♀) 0,4-0,5 

(♂) 0,5-0,55; IOD: (♀) 0,41-0,6 (♂) 0,44-0,65; TD: (♀) 0,2-0,3 (♂) 0,18-0,2; ESL: 

(♀) 0,5-0,72 (♂) 0,65-0,7. 
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Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng xấp xỉ dài. Màng nhĩ xấp xỉ 2/3 đường kính 

mắt. Nếp gấp trên màng nhĩ mở rộng đến phía trên nếp gấp cánh tay. Răng lá mía 

xếp thành 2 hàng tạo góc 900. Có nếp gấp da dọc theo cạnh ngoài ngón tay IV và 

ngón chân V. Mút ngón mở rộng thành đĩa trên và dưới, rộng đĩa ngón tay III xấp xỉ 

bằng đường kính màng nhĩ. Ngón tay có 2/3 màng bơi. Củ khớp dưới ngón tròn. Củ 

trong bàn tay và củ khớp ngoài bàn chân hình bầu dục. Mút ngón chân có đĩa dẹp, 

nhỏ hơn đĩa ngón tay. Màng da giữa ngón chân I và III kéo dài đến đĩa ngón. Màng 

da giữa ngón IV và V phát triển từ phía trên củ khớp trên cùng của ngón IV đến đĩa 

ngón V. Lưng và sườn nhẵn. Vùng huyệt có vài mụn trắng nhỏ. 

Một số đặc điểm sinh thái: Gặp loài hoạt động trên lá và cành nhỏ của cây, ít 

khi gặp loài hoạt động trên mặt đất. Đám trứng bám dính vào lá cây phía dưới có 

vực nước chảy chậm, loài hoạt động gần đám trứng của nó. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Sơn Lập. 

37. Ếch cây màng bơi đỏ - Rhacophorus rhodopus Liu et Hu, 1960  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU192, DTU180, DTU362, DTU347, 

DTU513, DTU166, DTU164. Ảnh 26, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 3,8-6,4 (♂) 3,37-4,85; HL: (♀) 1,15-2 (♂) 1,21-1,4; 

HW: (♀) 1,35-2,2 (♂) 1,23-1,5; IND: (♀) 0,35-0,6 (♂) 0,35-0,4; ED: (♀) 0,56-0,8 

(♂) 0,5-0,6; IOD: (♀) 0,4-0,7 (♂) 0,38-0,5; TD: (♀) 0,15-0,3 (♂) 0,15-0,2; ESL: (♀) 

0,5-1,15 (♂) 0,5-0,55. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài. Mõm tù. Lỗ mũi nằm giữa mắt - mút 

mõm. Gian mũi nhỏ hơn gian mắt. Lưỡi xẻ sâu. Răng lá mía xếp thành 2 hàng tạo góc 

1200. Màng nhĩ xấp xỉ bằng 1/3 đường kính mắt, nếp da trên màng nhĩ rõ. Con trưởng 

thành thường có đốm đen đậm ở nách, con non có đốm đen rải rác từ nách đến gốc đùi. 

2/3 ngón tay có màng bơi, mút ngón mở rộng thành đĩa hình bầu dục. Đĩa ngón chân nhỏ 

hơn đĩa ngón tay. Rộng đĩa ngón tay III xấp xỉ bằng đường kính màng nhĩ. Củ khớp tròn, 

củ bàn trong hình bầu dục, không có củ bàn ngoài. Khớp chày  cổ chạm mắt. Riềm da 

dọc bờ ngoài ngón tay IV và ngón chân V ít phát triển. Khớp chày cổ và trên huyệt có 

riềm da phát triển. Lưng đỏ nâu với rải rác chấm đen. Sườn và bụng vàng nghệ. Chi có 

các vệt ngang xám đen. Màng bơi đỏ đậm, ở chân màu đậm hơn ở tay. 
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Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên cây chuối rừng, cây họ Ráy 

hoặc cây gỗ nhỏ trong rừng có độ che phủ cao, hoạt động chủ yếu về đêm. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Ba Tơ, Tây Trà. 

38. Ếch cây ro bet in go - Rhacophorus robertingeri Orlov, Poyarkov, Vassilieva, 

Ananjeva, Nguyen, Nguyen et Geissler, 2012  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU223, DTU273, DTU268, DTU184, 

DTU225, DTU228, DTU229, DTU215, DTU188, DTU237, DTU284. Ảnh 23, 

phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: (♀) 3,5-5,8 (♂) 3,8-4,2; HL: (♀) 1,2-1,9 (♂) 1,2-1,65; 

HW: (♀) 1,3-2 (♂) 1,4-1,7; IND: (♀) 0,3-0,5 (♂) 0,3-0,4; ED: (♀) 0,48-0,7 (♂) 

0,45-0,6; IOD: (♀) 0,4-0,7 (♂) 0,35-0,48; TD: (♀) 0,17-0,3 (♂) 0,18-0,25; ESL: 

(♀) 0,5-0,85 (♂) 0,5-0,65. 

Đặc điểm nhận dạng: Mõm nhọn. Răng lá mía xếp xiên. Mũi gần mút mõm 

hơn mắt. Đường kính mắt ngắn hơn dài mõm. Màng nhĩ < ½ đường kính mắt, nếp 

gấp màng nhĩ mở rộng ra sau nách. Mút ngón có đĩa hình tròn, đĩa ngón lớn nhất 

rộng hơn màng nhĩ, đĩa ngón chân nhỏ hơn đĩa ngón tay. Màng da ngón I đến củ 

khớp ngón, ngón II đến gốc đĩa ngón, ngón III đến gốc củ bàn ngoài, ngón IV đến 

giữa củ khớp ngón trên cùng và gốc đĩa ngón. Củ khớp dưới ngón nổi rõ, củ bàn 

trong hình bầu dục, không có củ bàn ngoài. Riềm da dọc bờ ngoài cánh tay và ngón 

tay IV phát triển, kết thúc ở khuỷu với mấu da nhọn, ngoài ra riềm da cũng có từ cổ 

chân đến ngón chân V. Mấu da ở chân dài hơn mấu da ở tay. Cổ và bụng rải rác 

mấu da nhỏ. Lưng xám nâu hoặc nâu đỏ với các vệt nâu xám chạy ngang. Sườn 

hồng nhạt với rải rác đốm trắng hình bầu dục hay tròn. Bụng trắng đục. Phía dưới lỗ 

huyệt có nhiều nốt sần. Mặt trên chi có các vệt ngang xám đen, mặt dưới rải rác 

chấm đen nhỏ. Trong dung dịch bảo quản lưng có màu xám hay hồng nhạt.  

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên cây dọc suối trong rừng 

sâu, thỉnh thoảng gặp loài bám trên đá tảng sát mặt nước hoặc trên tán lá cây bụi 

dọc suối chảy mạnh. Hoạt động về đêm, ban ngày ẩn nấp vào nơi kín và ẩm. 

Nơi ghi nhận: Ba Tơ, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Lập, Minh Long. 
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39. Ếch cây sần việt nam - Theloderma vietnamense Poyarkov, Jr, Orlov, Moisseva, 

Pawangkhanant, Ruangsuwan, Vassilieva, Galoyan, Nguyen, Gogoleva, 2015  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU240, DTUBV11, DTUBĐ24. Ảnh 22, 

phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 2,87-3,34; HL: 0,8-1,1; HW: 0,95-1,3; IND: 0,19-0,25; 

ED: 0,38-0,43; IOD: 0,32-0,38; TD: 0,26-0,35; ESL: 0,34-0,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài xấp xỉ rộng. Mõm tù. Không có răng lá mía. 

Màng nhĩ nhỏ hơn đường kính mắt. Da sần sùi màu mốc trắng xen kẽ đen nâu với 

các đốm trắng lớn ở chân và trên huyệt. Sườn có các đốm nâu đỏ xen kẽ đốm đen. 

Chi có các vệt ngang xám đen hay vàng nhạt, màu ở tay đậm hơn ở chân. Mút ngón 

hình thành đĩa bám có màu đỏ nâu, đĩa ngón tay lớn hơn đĩa ngón chân. Đặc điểm 

nhận dạng phù hợp với mô tả của Poyarkov, et al., 2015 [138]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trong hốc cây, bọng cây có 

nước, hiếm gặp loài lẫn vào tầng lá mục phía dưới gốc cây. Trứng đẻ ra thành đám 

dính vào thành bọng cây chứa nước. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Nam, Trà Thủy, Mộ Đức, Đức Phổ. 

40. Ếch cây trường sơn - Theloderma truongsonense Orlov et Ho, 2005  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU343, DTUBN95. Ảnh 21, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 2,1-3,6; HL: 0,75-1,15; HW: 0,7-1,1; IND: 0,17-0,25; ED: 

0,3-0,4; IOD: 0,4-0,56; TD: 0,25-0,35; ESL: 0,3-0,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài xấp xỉ rộng. Màng nhĩ xấp xỉ bằng đường kính 

mắt. Không có răng lá mía. Lưng có mấu da hay nốt sần nhỏ, bụng rải rác nốt sần. 

Mấu da phát triển trên ổ mắt và quanh huyệt. Ngón chân gần 2/3 có màng. Mặt lưng 

vàng nhạt hoặc vàng xám với các hoa văn sẫm màu, bề rộng hoa văn không ổn định. 

Gian ổ mắt có 2 đốm đen nhỏ khác cỡ, ngoài ra còn có đốm đen hình bầu dục nằm 

dọc lưng. Mặt bụng xám với các đốm tròn. Có đường sọc đen phân cách mặt lưng 

và mặt bụng từ mõm qua mắt và màng nhĩ đến trước huyệt. Đặc điểm nhận dạng 

phù hợp với mô tả của Orlov, et al., 2004 [133]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ếch cây trường sơn sống trên thân, cành cây hoặc 

trong hốc cây, bọng cây có nước. Hoạt động về đêm. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Sơn Hà, Trà Thủy, Đức Phổ. 



69 

41. Ếch giun nguyễn - Ichthyophis cf. nguyenorum Yang, 1984  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU601, DTU539. Ảnh 5, phụ lục 6. 

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể hình giun lớn, trên 100 ngấn, chiều dài 30-42 

cm. Đầu nhỏ, dẹp. Mắt nhỏ, không mí. Mõm có hàm rõ. Mặt lưng nâu sẫm, bụng 

nhạt màu hơn lưng. Mỗi bên thân có dải sọc vàng nghệ từ góc hàm đến đuôi. Đặc 

điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nishikawa, et al., 2012 [129].  

Một số đặc điểm sinh thái: Ếch giun sống chui luồn trong đất ẩm gần nguồn 

nước. Di chuyển và kiếm ăn tạo thành đường hang sâu để hoạt động và ẩn nấp. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Thủy, Bình Sơn, Mộ Đức. 

LỚP BÒ SÁT - REPTILIA LAURENTI, 1768  

Bộ Có vảy - Squamata Oppel, 1811  

Phân bộ - Thằn lằn Sauria Macartney, 1803  

Họ Nhông - Agamidae Gray, 1827  

42. Rồng đất - Physignathus cocincinus Cuvier, 1829  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU1, DTU2, DTU3. Ảnh 27, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 6,0-10,5; TL: 15,7-30. 

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể phủ vảy nhỏ. Vùng cổ có nhiều gai tù. 12-15 

tấm môi trên, 11-13 tấm môi dưới. Thân và đuôi dẹp bên thành hình tam giác có 

đỉnh ở trên. Có 1 hàng gai cứng dọc sống lưng từ cổ đến đuôi, các gai phía cổ và 

đuôi nhọn và dài hơn gai lưng. Vảy bụng và vảy dưới chi hình 6 cạnh và lớn hơn 

vảy thân. Vảy đuôi có gờ. 11-14 bản mỏng dưới ngón tay I, 23-24 bản mỏng dưới 

ngón tay IV, 13-15 bản mỏng dưới ngón chân I, 27-30 bản mỏng dưới ngón chân 

IV. Cá thể đực có 4-8 lỗ đùi mỗi bên. Lưng màu xanh lá, xám đen hoặc xanh xám. 

Bụng xanh nhạt. Đuôi có các khoanh nâu đen xen kẽ khoanh xanh hay vàng nhạt.  

Một số đặc điểm sinh thái: Rồng đất phân bố ở rừng kín thường xanh. Sống 

trên cây dọc khe suối chảy mạnh, ngoài ra còn gặp loài kiếm ăn trên mặt đất. Hoạt 

động vào ban ngày, về đêm loài bám dọc cành cây có tán tỏa rộng ra lòng suối để ngủ. 

Loài có thể giả chết, cắn trả khi bị bắt giữ, màu sắc cơ thể giống màu của lá, vỏ cây. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Thủy, Ba Nam, Sơn Lập. 
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43. Ô rô vảy - Acanthosaura lepidogaster (Cuvier, 1829)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU19, DTU24. Ảnh 38, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 6,2-6,57; TL: 10,6-11,2. 

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể phủ vảy nhỏ. Gờ mõm mắt sắc cạnh. Trên ổ 

mắt có 1 gai ngắn. Màng nhĩ xấp xỉ ½ đường kính mắt. 10-11 tấm môi trên, 10-12 

tấm môi dưới. Trên màng nhĩ có 1 gai, phía dưới có 3 gai. Dọc sống lưng từ vùng 

chẩm đến vai có 6-9 gai lớn, tiếp theo là các gai hình răng cưa nhỏ dần đến mút 

đuôi. Vảy bụng và vảy chi lớn hơn vảy thân. Mỗi bên đầu và môi trên ở một số cá 

thể có màu đỏ rực. 8-9 bản mỏng dưới ngón tay I, 17-18 bản mỏng dưới ngón tay 

IV, 8-9 bản mỏng dưới ngón chân I, 28-29 bản mỏng dưới ngón chân IV. Lưng 

xám, có các nốt sần trắng đục và vệt ngang sẫm tối. Đuôi có các khoanh đen xen kẽ 

khoanh xám nâu. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài được ghi nhận trên cây thân gỗ thuộc rừng 

thường xanh. Hoạt động khi có nắng ấm, ban đêm bám vào cành hoặc thân cây gần 

bờ suối để ngủ. Tự vệ bằng cách bò nhanh lên phía trên cây, ẩn nấp, giả chết hoặc 

cắn trả khi bị giữ chặt. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Trà Thủy, Sơn Lập, Bình Sơn, Sơn Hà. 

44. Ô rô na ta li a - Acanthosaura nataliae Orlov, Nguyen et Nguyen, 2006  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU20, DTU22, DTU25, DTU27, 

DTU30. Ảnh 37, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 4,1-11,2; TL: 6,1-15,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phủ vảy lớn, gian ổ mắt phủ vảy nhỏ, vùng gian 

mũi có 2 chấm đen nhỏ. Rộng đầu xấp xỉ cao và dài. Gờ mõm mắt sắc cạnh là 1 hàng 

vảy xếp úp lên nhau, phía cuối có 1 gai nhọn dài. Màng nhĩ trắng đục có viền nâu, 

phía trên có 2-3 gai nhỏ. Túi họng ở cổ dài hơn so với ở ô rô vảy. Có 10-12 tấm môi 

trên, 11 tấm môi dưới mỗi bên. Dọc sống lưng có 1 hàng gai cứng từ cổ tới đuôi, các 

gai phía cổ nhọn và dài hơn so với các gai ở cuối thân và đuôi. Vảy có gờ rõ, vảy 

bụng lớn hơn vảy bên. Thân và đuôi dẹp bên thành hình tam giác. 10-12 bản mỏng 

dưới ngón tay I, 18-19 bản mỏng dưới ngón tay IV, 8-11 bản mỏng dưới ngón chân I, 
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26-27 bản mỏng dưới ngón chân IV Mút ngón có vuốt nhọn. Đuôi có 8-9 khoanh 

xám xen kẽ 8-9 khoanh trắng.  

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động vào ban ngày trên cây 

thân gỗ, ngủ trên cây dọc theo bờ suối chảy mạnh trong rừng kín thường xanh ít bị 

tác động, ít di chuyển trên mặt đất. Hoạt động khi có nắng ấm, những đêm có mưa 

loài thường bám lên mặt trên của tán cây. Tự vệ bằng cách trốn thoát nhanh lên phía 

trên cây, ẩn nấp vào nơi kín, giả chết hoặc cắn trả khi bị giữ chặt. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Trà Thủy, Sơn Lập, Minh Long. 

45. Nhông em ma - Calotes emma Gray, 1845  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU526.  

Kích thước: SVL: 9,3; TL: 24. 

Đặc điểm nhận dạng: Trên ổ mắt có 1 gai dài. Vùng gáy có 2-3 gai nhỏ và 1 

gai lớn. Trên màng nhĩ có 2 gai nhỏ. Con đực có túi họng. 9 tấm môi trên, 8 tấm 

môi dưới mỗi bên, 11 bản mỏng dưới ngón tay I, 22 bản mỏng dưới ngón tay IV, 14 

bản mỏng dưới ngón chân I, 24 bản mỏng dưới ngón chân IV. Vảy thân có gờ, vảy 

giữa lưng lớn hơn vảy bên và vảy bụng. Lưng xám vàng. Sườn có các vệt xám đen 

hình chữ Y ngược xuống bụng. Bụng xám nhạt. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài hoạt động trên cây thân gỗ trong 

khu dân cư hoặc rừng phục hồi. Hoạt động khi có nắng ấm và ẩn nấp khi trời hết 

nắng. Ban đêm loài bám dọc cành, thân hoặc gốc cây để ngủ. Tự vệ bằng cách bò 

nhanh lên đoạn phía trên của cây, ẩn nấp vào nơi kín, giả chết khi bị giữ chặt. 

Nơi ghi nhận: Ba Động, Trà Tân, Sơn Tinh. 

46. Nhông ba chê - Calotes bachae Hartmann, Geissler, Poyarkov, Jr, Ihlow, 

Galoyan, Rödder et Böhme, 2013  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU29, DTU197. Ảnh 35, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 7,45-9,75; TL: 19,45-24,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu có chiều cao xấp xỉ rộng. Gờ mắt mõm sắc cạnh, 

do các vảy tạo nên. Màng nhĩ sâu. Sau gáy có 2-3 gai mỗi bên tạo thành hình chữ V 

ngược. Mỗi bên cổ có vệt đen hình tam giác. 10 tấm môi trên, 9-10 tấm môi dưới, 

32-46 vảy quanh thân, 10 bản mỏng dưới ngón tay I, 20-22 bản mỏng dưới ngón tay 
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IV, 12 bản mỏng dưới ngón chân I, 24-27 bản mỏng dưới ngón chân IV. Có dải 

màu vàng nhạt dọc theo môi trên ở mỗi bên đầu từ dưới ổ mắt mở rộng ra sau gáy. 

Thân và đuôi dẹp bên thành hình tam giác. Dọc sống lưng có hàng gai nhọn, ngắn 

dần từ cổ tới đuôi. Sau gáy đến phía trên cánh tay có 9-13 gai và 20-26 gai nối tiếp 

đến giữa 2 đùi. Vảy có gờ, trên vảy có đốm đen nhỏ. Đuôi xám vỏ cây với các 

khoanh trắng đục xen kẽ khoanh xám. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài hoạt động cả trên cây và trên mặt đất trong 

vườn cây ở khu dân cư, nương rẫy hoặc rừng phục hồi. Kiếm ăn chủ yếu trên mặt 

đất, khi có kẻ thù hoặc tiếng động loài thường bò nhanh lên phía trên cao của cây 

thân gỗ và ở trạng thái gần như bất động, hoạt động trở lại khi cảnh vật yên tĩnh, độ 

an toàn cho loài cao. Thường hoạt động khi có nắng ấm, ban đêm loài bám chặt vào 

cành hoặc thân cây để ngủ. Tự vệ bằng cách bò nhanh lên đoạn trên của cây, giả 

chết khi bị bắt giữ. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Trung, Bình An, Minh Long. 

47. Nhông xanh - Calotes versicolor (Daudin, 1802)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU153, DTU21, DTU23. Ảnh 34, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 7,0-8,1; TL: 10,5-33,7. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phủ vảy nhỏ không đều. Từ mắt tỏa ra 4 vệt đen: 

2 vệt xuống má, 1 vệt kéo dài đến màng nhĩ, vệt còn lại kết thúc gần hàng gai giữa 

lưng. 2 gai trên màng nhĩ phát triển, các gai trên cổ và lưng ngắn, liền nhau. Vảy 

thân có gờ hướng ra sau và lên trên, 32-36 hàng vảy quanh thân, 9-10 tấm môi trên, 

8-9 tấm môi dưới, 17-20 bản mỏng dưới ngón tay IV, 23-26 bản mỏng dưới ngón 

chân IV. Lưng vàng nhạt với các vệt đen hay xám. Đuôi có các khoanh vàng xen kẽ 

khoanh xám. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Bourret, 2009 [168]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động quanh bụi cây, vườn cây, 

chậu cây cảnh, bãi cỏ ven lối đi ở khu dân cư. Hoạt động ban ngày khi có nắng ấm, 

ẩn nấp khi trời hết nắng. Về đêm, loài thường bám vào thân, cành, hốc cây, khe kẽ 

đất đá để ngủ. Tự vệ bằng cách bò nhanh lên phía trên của cây, ẩn nấp vào khe kẽ 

đất, bụi cây, thường há miệng, phồng cổ đe dọa hoặc giả chết khi bị bắt giữ. Ghi 

nhận đẻ 4-10 trứng mỗi lứa. 

Nơi ghi nhận: Ba Thành, Trà Tân, Mộ Đức, Minh Long. 



73 

48. Nhông xám - Calotes mystaceus Duméril et Bibron  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU28, BV61. Ảnh 34, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 7,0-8,1; TL: 10,5-33,7. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu có chiều cao xấp xỉ rộng. Gờ mắt mõm sắc cạnh, 

do các vảy tạo nên. Sau gáy có 2-4 gai mỗi bên. Mỗi bên cổ có vệt đen hình tam 

giác. 10-11 tấm môi trên, 11 tấm môi dưới, 45-54 vảy quanh thân, 9-10 bản mỏng 

dưới ngón tay I, 20-21 bản mỏng dưới ngón tay IV, 13-14 bản mỏng dưới ngón 

chân I, 24-25 bản mỏng dưới ngón chân IV. Thân và đuôi dẹp bên thành hình tam 

giác. Dọc sống lưng có hàng gai nhọn, ngắn dần từ cổ tới đuôi. Sau gáy đến phía 

trên cánh tay có 9-12 gai và 20-25 gai nối tiếp đến giữa 2 đùi. Vảy có gờ, trên vảy 

có đốm đen. Đuôi xám vỏ cây với các khoanh trắng đục xen kẽ khoanh xám. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động trong vườn cây ở khu dân 

cư, nương rẫy hoặc rừng. Kiếm ăn chủ yếu trên mặt đất, khi có kẻ thù hoặc tiếng 

động loài thường bò nhanh lên phía trên cao của cây, hoạt động trở lại khi cảnh vật 

yên tĩnh, độ an toàn cho loài cao. Thường hoạt động khi có nắng ấm, ban đêm loài 

bám chặt vào cành hoặc thân cây để ngủ. Tự vệ bằng cách bò nhanh lên đoạn trên 

của cây, giả chết khi bị bắt giữ. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Bình An, Minh Long. 

49. Thằn lằn bay đốm - Draco maculatus (Gray, 1845)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: TT28, BV18. Ảnh 28, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 9,7 - 10,3; TL: 19,2 - 20,1. 

Đặc điểm nhận dạng: Màng nhĩ có vảy nhỏ bao phủ, 2-4 vảy xếp úp lên nhau 

giữa màng nhĩ và mắt. Trên cổ có gai nhọn và 2 đốm đen đối xứng. Các nốt sần ở 

vùng gáy, phía trên và dưới màng nhĩ phát triển. Túi họng ở cá thể đực dài hơn ở cá 

thể cái. 9-10 tấm môi trên, 9-10 tấm môi dưới mỗi bên. 134-140 hàng hạt nhỏ màu 

trắng trên lưng. 10-11 bản mỏng dưới ngón tay I, 25-27 bản mỏng dưới ngón tay 

IV, 12-13 bản mỏng dưới ngón chân I, 31-33 bản mỏng dưới ngón chân IV. Sườn 

rãi rác chấm đen đậm hình tròn. Riềm da dọc bờ ngoài chi và đuôi yếu. Xương sườn 

mỗi bên tạo thành khung cánh da. Mặt lưng màu vỏ cây. Mặt trên cánh da hồng nhạt 

hoặc nâu vàng với các chấm đen tập trung sát thân, mặt dưới cánh vàng nhạt, chuyển 
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sang nâu nhạt khi ngâm trong cồn. Đuôi có khoanh xám xen kẽ khoanh trắng đục. 

Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Bourret, 2009 [168]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường bám trên thân, cành của cây thân gỗ 

ở rừng kín thường xanh ít bị tác động. Hoạt động vào ban ngày, ngủ về đêm trên 

cây bụi hoặc cây thân gỗ. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Nam, Minh Long, Bình An. 

50. Thằn lằn bay đông dương - Draco indochinensis Smith, 1928  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: TT24, BN43. Ảnh 29, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 11,2-13,7; TL: 22,1-25,2. 

Đặc điểm nhận dạng: Màng nhĩ nhẵn hoặc có vảy nhỏ. Túi họng xanh lá cây, 

cá thể đực có túi họng lớn hơn so với ở cá thể cái. 9-10 tấm môi trên, 10-11 tấm môi 

dưới mỗi bên. 137-141 hàng hạt nhỏ màu trắng trên lưng. 11-12 bản mỏng dưới 

ngón tay I, 27-28 bản mỏng dưới ngón tay IV, 12-14 bản mỏng dưới ngón chân I, 

32-33 bản mỏng dưới ngón chân IV. Trên mỗi cánh da có 5 - 7 dải màu đen đậm 

xen kẽ với 5 - 7 dải màu trắng từ thân tỏa ra phía ngoài. Có 5 xương sườn ở cánh da 

mỗi bên. Mặt dưới mỗi cánh có 2 vệt đen đậm dọc diềm cánh. Bờ ngoài chi và đuôi 

có riềm da hình răng cưa rõ. Lưng xám đen hoặc xám nâu với rải rác chấm đen từ 

cổ đến đùi. Bụng vàng nhạt. Màu lưng chuyển sang xám nhạt khi ngâm trong cồn. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên cây thân gỗ ở rừng kín 

thường xanh ít bị tác động. Kiếm ăn từ lúc có nắng đến chiều mát, ngủ về đêm trên 

cây gỗ dọc bờ suối. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Trà Thủy, Sơn Lập, Bình An. 

51. Nhông cát sọc - Leiolepis guentherpetersi Darevsky et Kupriyanova, 1993  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU528, BC397. Ảnh 31, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 7,0-7,3; TL: 11,45-12,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu có hình dạng giống như đầu của nhông hoặc ô rô, 

có 1 vệt trắng mảnh từ đỉnh đầu qua mắt xuống môi trên. 9-10 tấm môi trên, 11-12 

tấm môi dưới mỗi bên. 12 bản mỏng dưới ngón tay I, 21-22 bản mỏng dưới ngón 

tay IV, 14-15 bản mỏng dưới ngón chân I, 39-40 bản mỏng dưới ngón chân IV. Mặt 

lưng và sườn nâu tối với rải rác đốm nâu sáng viền đen. Màu sắc cá thể cái nhạt hơn 
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so với cá thể đực. Có 2 sọc trắng nhạt hay nâu vàng từ gáy đến gốc đùi. Mút ngón 

có vuốt sắc. Đuôi tròn, mỗi bên có vệt vàng nhạt chạy dọc, dài đuôi hơn dài thân. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài ẩn nấp trong hang tự đào ở bãi cát 

ven biển có độ sâu 1-2,5m. 

Nơi ghi nhận: Bình Chánh, Đức Phổ. 

Họ Tắc kè - Gekkonidae Gray, 1825  

52. Thạch sùng ngón giả bốn vạch - Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus Rösler, 

Nguyen, Ngo et Ziegler, 2008  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU56, DTU48, DTU40, DTU13, 

DTU76, DTU64, DTU98, DTU81, DTU66, DTU43, DTU96, DTU100, DTU90. 

Kích thước: SVL: 4,7-7,4; TL: 4,8-8,0. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ. Nếp gấp mỗi bên sườn hẹp, có 

nhiều đốm hay vệt tối ở trung tâm gáy cổ. 7-10 tấm môi trên, 7-9 tấm môi dưới mỗi 

bên. 16-23 hàng hạt nhỏ màu trắng trên lưng. 38-52 hàng vảy quanh thân. 5-8 lỗ 

trước huyệt xếp hình chữ V. 8-12 bản mỏng dưới ngón tay I, 13-16 bản mỏng dưới 

ngón tay IV, 9-12 bản mỏng dưới ngón chân I, 17-23 bản mỏng dưới ngón chân IV. 

Thân không rộng hơn đầu. Lưng và sườn có nhiều củ nhỏ trắng đục. Lưng nâu nhạt 

với các hoa văn xám nâu, hoa văn là đường vằn, sọc đứt đoạn hoặc liền nhau. Bụng 

trắng đục. Đuôi dài hơn thân. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Rösler, 

2008 [141]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống tập trung ở rừng kín thường 

xanh. Nơi hoạt động gồm khe kẽ đất đá, thân cây bị đổ, bụi cỏ, cây bụi, thảm mục, 

sườn núi, thân và cành cây. Về đêm loài thường bám vào thân hoặc cành cây bụi ở 

đoạn gần gốc cây hoặc ẩn nấp trong kẽ đất đá để ngủ. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Điền, Ba Nam, Mộ Đức. 

53. Thạch sùng ngón vằn lưng - Cyrtodactylus irregularis (Smith, 1921) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTUBV06, DTUBN48 

Kích thước: SVL: 4,4-7,3; TL: 4,5-7,8. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với thân. Mõm lõm ở giữa, có nếp gấp bên 

hẹp. Thân tròn không rộng hơn đầu. Đuôi dài hơn thân. Có 7-8 vảy đùi lớn, tròn, xếp 

ngang, 5-7 lỗ trước huyệt tạo thành dãy lỗ có góc cạnh, 40-45 vảy quanh thân, 8-11 bản 
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mỏng dưới ngón tay I, 10-12 bản mỏng dưới ngón chân I, 16-23 bản mỏng dưới ngón chân 

IV. Dải tối ở trung tâm gáy cổ không phân chia. Mặt lưng có các vệt lớn không đều nằm 

gần nhau.  

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trong khe kẽ đất đá, thân cây bị 

đổ, bụi cỏ, cây bụi, thảm mục, sườn núi, thân và cành cây ở rừng kín thường xanh. 

Hoạt động ban ngày, về đêm loài thường bám vào cây bụi hoặc kẽ đất đá để ngủ. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Nam. 

54. Tắc kè - Gekko gecko (Linnaeus, 1758)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU527. Ảnh 32, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 7,4; TL: 6,9. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu thuôn dẹp, rộng hơn cao, phủ vảy nhỏ. Mí mắt dính 

liền trong suốt, con ngươi hình elip dọc. Rộng thân hơn rộng đầu. Tấm mõm không 

chạm mũi. Phía dưới ngón có nhiều bản mỏng nằm ngang tạo thành giác bám giúp loài 

bám chặt và di chuyển dễ dàng, bản mỏng có nguồn gốc từ lớp biểu bì. Dưới ngón tay I 

có 13 bản mỏng, dưới ngón tay IV có 19 bản mỏng, dưới ngón chân I có 14 bản mỏng, 

dưới ngón chân IV có 22 bản mỏng, bản mỏng không chia. Lưng nổi các vảy dạng hạt 

xen kẽ với các nốt sần lớn màu trắng đục, màu cam hay đỏ sẫm. Vảy bụng lớn hơn vảy 

lưng. Đuôi có 7-8 khoanh trắng đục xen kẽ các khoanh xám mốc, đuôi có khả năng tái 

sinh khi bị đứt. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Bourret, 2009 [168]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài trong các khe đá, hốc cây, khe 

tường, mái nhà. Ban ngày ẩn nấp vào kẽ tường, trần nhà hoặc hốc cây, bắt mồi về 

đêm, các cá thể liên lạc với nhau bằng tiếng kêu “tắc - kè”. 

Nơi ghi nhận: Trà Thủy, Minh Long, Tây Trà, Bình Sơn. 

55. Thạch sùng đuôi sần - Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU14, DTU525. 

Kích thước: SVL: 5,0-6,3; TL: 7,5-7,8. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dẹp, mõm tù. Cơ thể phủ vảy dạng hạt nhỏ, vảy 

bụng tròn xếp đè len nhau và lớn hơn vảy lưng. 10-11 tấm môi trên, 9 tấm môi dưới 

mỗi bên. Dưới ngón tay I có 4-5 bản mỏng, dưới ngón tay IV có 9-12 bản mỏng, 

dưới ngón chân I có 5-6 bản mỏng, dưới ngón chân IV có 10-11 bản mỏng, bản 
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mỏng chia hai, đầu mút mỗi ngón tay tạo thành móc. Đuôi tròn, có 5-7 vòng ngang 

do các gai nhỏ hợp thành. Bụng trắng đục. Lưng xám nhạt.  

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên bờ tường trong nhà dân. 

Kiếm ăn chủ yếu về đêm. Tự vệ bằng cách lẫn trốn nhanh vào khe kẽ kín, đứt đuôi 

hoặc cắn trả nếu bị bắt giữ. Đuôi có khả năng tái sinh sau khi bị đứt. 

Nơi ghi nhận: Trà Trung, Minh Long, Bình An, Sơn Tịnh. 

56. Thạch sùng đuôi dẹp - Hemidactylus garnotii Duméril & Bibron, 1836  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BV68, MĐ25. 

Kích thước: SVL: 4,9-6,6; TL: 7,3-7,7. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dẹp, phủ vảy nhỏ dạng hạt, các hạt ở vùng mõm 

lớn nhất. Mõm tù, tấm mõm rộng bằng cao. Đường kính tai nhỏ hơn ½ đường kính 

mắt. Có 10-11 tấm môi trên, 9-12 tấm môi dưới mỗi bên, 5-6 bản mỏng dưới ngón 

tay I, 10-11 bản mỏng dưới ngón tay IV, 6 bản mỏng ngón chân chân I, 10-11 bản 

mỏng ngón chân IV, bản mỏng chia. Lưng nâu sẫm. Bụng trắng đục. Đuôi dẹp, có 

riềm da hình răng cưa mỗi bên. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động về đêm. Ẩn nấp vào khe 

kẽ đất đã hay bờ gạch có sẵn ngoài tự nhiên. Đuôi tái sinh sau khi bị đứt. 

Nơi ghi nhận: Bình Sơn, Trà Thủy, Mộ Đức. 

57. Liu điu chỉ - Takydromus sexlineatus Daudin, 1802  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU15, DTU16, DTU114. Ảnh 39, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 5,9-6,6; TL: 18,4-19,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài hơn rộng, phủ các tấm đối xứng. Mõm nhọn. 

Có 1 tấm sau mũi, 4 đôi tấm sau cằm, 6-7 tấm môi trên, 5 tấm môi dưới. 16 hàng 

vảy lưng hình chữ nhật xếp kề nhau giữa 2 chi trước, 16 hàng vảy quanh thân, gờ 

vảy rõ. 6 bản mỏng dưới ngón tay I, 14-15 bản mỏng dưới ngón tay IV, 5-6 bản 

mỏng dưới ngón chân I, 20-22 bản mỏng dưới ngón chân IV. Mặt lưng xám nâu hay 

vàng nhạt, có 2 đường sọc với màu sắc nổi bật trên nền lưng nhưng cùng màu với 

bụng, chạy từ trước mắt đến đuôi mỗi bên. Sườn rải rác đốm trắng, tròn. Mặt bụng 

xanh lá hay vàng lúa. Dài đuôi hơn 3 lần dài thân.  
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Một số đặc điểm sinh thái: Liu điu chỉ thường sống gần khu dân cư hoặc bìa 

rừng. Nơi hoạt động gồm bờ rào, cây bụi, vườn cây, nương rẫy, bãi cỏ ven đường 

hoặc lối mòn vào rừng. Hoạt động mạnh lúc có nắng ấm của buổi sáng và từ đầu 

giờ chiều đến khi hết nắng. Loài thường ẩn nấp và ngủ trong khe kẽ đất đá, lẩn trốn 

vào lá mục, thân cây đổ hoặc hốc cây kín đáo nên ít bị phát hiện khi ngủ. Loài tự vệ 

bằng cách lẩn trốn nhanh, cắn trả, đứt đuôi hoặc cựa quậy thoát thân khi bị bắt giữ. 

Nơi ghi nhận: Nghĩa Hành, Đức Phổ, Mộ Đức, Minh Long. 

Họ Thằn lằn bóng - Scincidae Opell, 1811  

58. Thằn lằn bóng đuôi dài - Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU526, BV37. 

Kích thước: SVL: 11-12,4; TL: 25,2-26,2. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phủ các tấm lớn đối xứng, 2 tấm trên mũi chạm 

nhau. Vảy thân có 3 gờ yếu, 6-7 tấm môi trên, 6 tấm môi dưới ở mỗi bên. 30-33 

hàng vảy giữa thân. 6-7 bản mỏng dưới ngón tay I, 12-13 bản mỏng dưới ngón tay 

IV, 7-8 bản mỏng dưới ngón chân I, 17-18 bản mỏng dưới ngón chân IV. Giữa lưng 

nâu xám hoặc vàng nâu. Mỗi bên sườn của cá thể trưởng thành xám đen, phía trên 

và dưới sườn trắng sáng. Bụng trắng đục. Cá thể non có lưng nâu đỏ, sườn nâu xám. 

Dài đuôi hơn 2 lần dài thân. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trong bụi cây, bờ rào, thảm lá 

mục. Hoạt động khi có nắng ấm. Ẩn nấp hoặc ngủ vào kẽ đất đá, đống lá mục, khe 

kẽ của thân cây đổ. Khi có động, loài lẩn trốn nhanh vào bụi rậm, khe kẽ, hốc đất 

hoặc thảm lá khô mục; đứt đuôi; cắn trả và cựa quậy thoát thân khi bị bắt giữ. 

Nơi ghi nhận: Ba Động, Trà Trung, Bình An, Nghĩa Hành. 

59. Thằn lằn bóng đốm - Eutropis macularius (Blyth, 1853)  

Mẫu phân tích hình thái, mô tả: DTU8, BV39, BS42, ĐP61. Ảnh 33, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 6,8-8,3; TL: 12-17,6. 

Đặc điểm nhận dạng: Mõm nhọn. Đầu rộng hơn dài, phủ các tấm lớn đối 

xứng, không phân biệt với cổ. Tấm trên mũi không chạm nhau. Thân dẹp theo chiều 

lưng bụng. 7-9 tấm môi trên, 7-8 tấm môi dưới, 31-34 vảy quanh thân, 6-8 bản mỏng 

dưới ngón tay I, 12-15 bản mỏng dưới ngón tay IV, 6-8 bản mỏng dưới ngón chân I, 
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15-17 bản mỏng dưới ngón chân IV. Vảy thân có 5 gờ rõ, trên vảy thường có chấm 

đen. Mặt lưng màu nâu đồng, màu đậm hơn ở vùng đầu. Họng vàng nhạt. Sườn có 

dải đen lớn từ mút mõm đến đùi, có các chấm trắng và chấm đen ở vảy sườn. Bụng 

trắng đục. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trong bụi cây, ven lối đi, bờ 

rào, thảm lá mục. Hoạt động từ khi có nắng ấm đến lúc hết nắng. Ẩn nấp hoặc ngủ 

vào khe kẽ đất đá, đống lá mục, khe kẽ thân cây đổ vào ban đêm. Tự vệ bằng cách 

lẩn trốn nhanh vào bụi rậm, khe kẽ, hốc đất hoặc thảm lá mục; có khả năng đứt 

đuôi, cắn trả và cựa quậy thoát thân khi bị bắt giữ. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Thủy, Đức Phổ, Minh Long. 

60. Thằn lằn bóng hoa - Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU7, DTU134, MĐ52. Ảnh 36, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 10,1-12,6; TL: 13,2-17,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu không tách biệt với thân, phủ các tấm lớn đối 

xứng. Không có tấm trên mũi và không có lỗ tai ngoài. 6-7 tấm môi trên, 6-8 tấm 

môi dưới. 30-35 hàng vảy quanh thân, vảy có 3 gờ rõ. 6-9 bản mỏng dưới ngón tay 

I, 13-17 bản mỏng dưới ngón tay IV, 8-10 bản mỏng dưới ngón chân I, 17-20 bản 

mỏng dưới ngón chân IV. Mặt lưng nâu đỏ hay xám vàng. Sườn rải rác đốm đen.  

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trong bụi cây, bờ cỏ, bờ rào, 

thảm lá mục. Hoạt động tích cực khi có nắng. Ẩn nấp hoặc ngủ vào kẽ đất đá, đống 

lá mục, kẽ thân cây đổ. Tự vệ bằng cách lẩn trốn nhanh vào bụi rậm, khe kẽ, hốc đất 

hoặc thảm lá mục; đứt đuôi; cắn trả và cựa quậy thoát thân khi bị bắt giữ. 

Nơi ghi nhận: Trà Thủy, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Minh Long. 

61. Thằn lằn vạch - Lipinia vittigera (Boulenger, 1894)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU17, BV33. Ảnh 40, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 4,0-6,8; TL: 7,2-7,9. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu không phân biệt với thân. Mõm nhọn. 3-6 đôi tấm 

gáy. Không có tấm trên mũi. Màng nhĩ ẩn sâu. Mí mắt dưới có đĩa trong. Vảy lưng 

lớn hơn vảy bên. Lưng và sườn có 5-6 đường sọc đen xen kẽ 5-6 đường sọc trắng. 
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Dọc lưng có đường sọc vàng nhạt từ mút mõm đến giữa đuôi, đường sọc mở rộng 

và đậm màu ở đoạn lưng giáp chi sau. Đuôi dài hơn thân, đồng màu vàng nghệ. 

Một số đặc điểm sinh thái: Thằn lằn vạch hoạt động cá thể từ khi có nắng ấm 

cho đến chiều tối, nơi hoạt động gồm bờ rào, bụi cây ven rừng, cây bụi dọc bờ suối, 

nương rẫy. Ẩn nấp vào khe kẽ hoặc hang hốc trong bụi cây khi bị tấn công. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Bình An, Mộ Đức, Minh Long. 

62. Thằn lằn chân ngắn bao - Lygosoma corpulentum Smith, 1921  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT46, TT44, BS57. Ảnh 41, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 11,7-16,3; TL: 11,2-13,2. 

Đặc điểm nhận dạng: Mõm nhọn. Không có tấm trên mũi. Các tấm trên đầu 

xếp đối xứng. Màng nhĩ ẩn. Có 4 tấm lớn trên ổ mắt hoặc kèm thêm 2-4 tấm nhỏ, 

tấm gian mắt hình quả chuông. Giữa 2 tấm đỉnh có 1 tấm nhỏ, trên tấm nhỏ này có 1 

chấm trắng. Thân mập, dài thân xấp xỉ dài đuôi. Vảy lưng có 3 gờ rõ. 5-6 bản mỏng 

dưới ngón tay I, 6-8 bản mỏng dưới ngón chân I, 14-20 bản mỏng dưới ngón chân 

IV. 36-39 hàng vảy quanh thân. 6-7 tấm môi trên, 7-8 tấm môi dưới mỗi bên. Lưng 

có các đốm nâu đen rải rác. Vùng môi trên và họng vàng nhạt. Sườn trắng đục với 

các đốm nâu đen từ sau mắt xuống đuôi. Chi gập không chạm thân. Đặc điểm nhận 

dạng phù hợp với mô tả của Ziegler, et al. 2007 [162]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài hoạt động về đêm dọc bờ suối nhỏ. 

Ẩn nấp trong hang hốc, khe kẽ đất đá gần vực nước. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Thủy, Sơn Lập, Bình An, Mộ Đức. 

63. Thằn lằn chân ngắn bao ring - Lygosoma bowringii (Günther, 1864)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BN21. 

Kích thước: SVL: 13,5; TL: 11,8. 

Đặc điểm nhận dạng: Tấm mõm có chiều rộng xấp xỉ 2 lần chiều cao. Hai tấm 

trên mũi chạm nhau, 1 tấm trước mắt, 4 tấm trên mắt, 2 tấm sau mắt. 8 tấm môi trên mỗi 

bên, trong đó 3 tấm môi đầu tiên tiếp xúc với 2 tấm má, 7 tấm môi dưới, tấm thứ 5 tiếp xúc 

mắt. 40 hàng vảy quanh thân, vảy nhẵn. Có 4 bản mỏng dưới ngón tay I, 10 bản mỏng 

dưới ngón tay IV, 6 bản mỏng dưới ngón chân I, 11 bản mỏng dưới ngón chân IV. Mặt 

lưng nâu đồng. Trên lưng có 2 vệt đen nhỏ từ mắt đến phía trước gốc đuôi. Có dải đen đậm 
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ở sườn lớn hơn trên lưng từ mõm đến phía sau đùi. Lưng và sườn rải rác vệt ngắn màu đỏ 

nhạt. Bụng vàng nhạt. Chi gập không chạm thân.  

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Bình Sơn. 

64. Thằn lằn cổ đốm đen - Scincella melanosticta (Boulenger, 1887)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU11, BN22.  

Kích thước: SVL: 4,93-5,2; TL: 0,65-0,67. 

Đặc điểm nhận dạng: Có 7 tấm môi trên, 6-7 tấm môi dưới. 33-36 hàng vảy 

quanh thân. 5-6 bản mỏng dưới ngón tay I, 12-13 bản mỏng dưới ngón tay IV, 6-7 

bản mỏng dưới ngón chân I, 14-17 bản mỏng dưới ngón chân IV. Mẫu vật có đặc 

điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nemes, et al., 2013 [109]. 

Nơi ghi nhận: Ba Tơ. 

65. Thằn lằn phê nô ấn độ - Sphenomorphus indicus (Gray, 1853)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU9, BN23. Ảnh 42, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 7,63-8,1; TL: 9,8-10,6. 

Đặc điểm nhận dạng: Mõm tù. Lỗ mũi nằm trên 1 tấm mũi lớn, tấm trên mũi 

cách nhau. Màng nhĩ ẩn sâu. Có 4 tấm trên mắt, 2 tấm trước mắt, 8 tấm trên mí mắt, 

2 tấm thái dương, 8 tấm môi trên, 7-8 tấm môi dưới. 32-35 hàng vảy quanh thân, 

vảy nhẵn. 65-68 vảy sống lưng từ sau tấm đỉnh đến gốc đùi, vảy lưng cùng cỡ. Có 5 

bản mỏng dưới ngón tay I, 11-12 bản mỏng dưới ngón tay IV, 7-8 bản mỏng dưới 

ngón chân I, 15-18 bản mỏng dưới ngón chân IV. 2 tấm trước huyệt. Mặt lưng nâu 

bóng với các đốm đen không đều. Mỗi bên sườn có vệt đen đậm xen kẽ đốm sáng từ 

phía đầu xuống đuôi. Bụng xám nhạt. Đuôi xám sẫm, dài đuôi xấp xỉ dài thân.  

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài hoạt động ở bụi cây, ven lối đi, bờ 

rào, thảm lá mục gần nguồn nước trong rừng. Loài tự vệ bằng cách lẩn trốn nhanh 

vào bụi rậm, khe kẽ, hốc đất hoặc thảm lá mục. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Minh Long, Trà Thủy, Trà Tân. 

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

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU10, BV55. 

Kích thước: SVL: 6,83-7,3; TL: 8,6-9,8. 
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Đặc điểm nhận dạng: Màng nhĩ yếu, ẩn sâu, đường kính màng nhĩ nhỏ hơn 

đường kính mắt. Tấm trên mũi không chạm nhau. Có 5 tấm trên ổ mắt, môi trên 8 

tấm, môi dưới 7-8 tấm, 33-35 vảy quanh thân, vảy có gờ. 6-7 bản mỏng dưới ngón 

tay I, 11-12 bản mỏng dưới ngón tay IV, 6-7 bản mỏng dưới ngón chân I, 17-19 bản 

mỏng dưới ngón chân IV. Lưng nâu xám với các đốm đen rải rác từ đầu đến đuôi. 

Sườn và cổ có các đốm sáng. Mặt bụng trắng đục, có dải đen ở sườn từ sau mắt đến 

đuôi. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nguyen, et al. [119], [126]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống ở bụi cây, bãi cỏ, bờ rào, thảm lá 

mục gần nguồn nước trong rừng. Hoạt động tích cực khi có nắng ấm. Ẩn nấp hoặc 

ngủ vào nơi kín đáo khi hết nắng. Tự vệ bằng cách lẩn trốn nhanh vào bụi rậm, khe 

kẽ, hốc đất hoặc thảm lá mục, cắn trả hoặc cựa quậy thoát thân khi bị bắt giữ. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Bình An. 

67. Thằn lằn tai nam bộ - Tropidophorus cocincinensis Duméril et Bibron, 1839  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU4, BV57, TB66, BN78.  

Ảnh 44, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 7,4-8,2; TL: 9,6-10,1. 

Đặc điểm nhận dạng: Các tấm trên đầu có khía rõ. 2 tấm trước trán giáp nhau 

hoặc cách biệt bởi 1 vảy nhỏ. 2 tấm dưới mắt tách biệt với các tấm môi trên bởi 6-7 

vảy nhỏ. 7 tấm trên mí mắt. Môi trên 7-8 tấm, tấm 5 lớn nhất, nằm dưới ổ mắt. Môi 

dưới có 6-8 tấm. 36-46 hàng vảy quanh thân. 40-42 vảy dọc sống lưng từ sau đỉnh 

đến phía trên gốc đùi. 7-8 bản mỏng dưới ngón tay I; 12-14 bản mỏng dưới ngón 

tay IV; 8-10 bản mỏng dưới ngón chân I; 17-20 bản mỏng dưới ngón chân IV. Vảy 

lưng có gờ rõ, xếp kề nhau. Hai hàng gờ vảy dọc sống đuôi nối tiếp với 2 hàng gờ 

vảy tương ứng dọc sống lưng. Có 2 tấm trước huyệt. Lưng nâu vàng hay nâu đỏ với 

các vệt đen chạy dọc. Bụng trắng đục hay nâu nhạt. Đặc điểm nhận dạng phù hợp 

với mô tả của Nguyen, et al., 2010 [124]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động dọc bờ khe suối trong 

rừng kín thường xanh ít bị tác động. Hoạt động về đêm, ban ngày ẩn nấp vào khe kẽ 

đất đá dọc bờ khe suối. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Sơn Lập, Minh Long, Trà Thủy. 
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68. Thằn lằn tai vảy nhỏ - Tropidophorus microlepis Günther, 1861  

Mẫu phân tích hình thái, mô tả: DTU5, DTU6, BV58, BN24. Ảnh 43, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 6,1-7,5; TL: 8,75-9,2. 

Đặc điểm nhận dạng: Các tấm trên đầu có khía rõ. Hai tấm trước mắt tách 

biệt với các tấm môi trên bởi 4-5 vảy nhỏ, 5-7 tấm trên mí mắt. Môi trên 6-8 tấm, 

tấm 5 lớn nhất, nằm dưới mắt. Môi dưới có 5-7 tấm. 32-38 hàng vảy quanh thân. 

39 vảy dọc sống lưng từ sau tấm đỉnh đến phía trên gốc đùi. 5-8 bản mỏng dưới 

ngón tay I; 12-13 bản mỏng dưới ngón tay IV; 7-8 bản mỏng dưới ngón chân I; 

15-18 bản mỏng dưới ngón chân IV. 3 tấm trước huyệt, tấm ở giữa nhỏ. Vảy lưng 

xếp kề nhau, vảy có gờ rõ. Hai hàng gờ vảy dọc sống đuôi không nối tiếp với 2 

hàng gờ vảy tương ứng dọc sống lưng mà giao nhau tại ranh giới giữa vảy lưng và 

vảy đuôi. Chi gập chạm thân. Ngoài tự nhiên, mặt lưng có màu nâu nhạt hoặc nâu 

xám với rải rác các vệt hoặc đốm đen tách biệt từ phía sau đầu mở rộng xuống 

sườn và phía đuôi; mặt bụng nâu nhạt hoặc trắng đục. Đặc điểm nhận dạng phù 

hợp với mô tả của Nguyen, et al., 2010 [124]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động dọc bờ khe suối trong 

rừng. Hoạt động về đêm, ban ngày ẩn nấp vào kẽ đá gần nguồn nước. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Sơn Tinh, Trà Thủy, Trà Nham. 

Họ Thằn lằn rắn - Anguidae Gray, 1825  

69. Thằn lằn rắn - Dopasia gracilis (Gray, 1845)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BN46. 

Kích thước: SVL: 10,9; TL: 1,65. 

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể tròn dài. Có 5 tấm trên ổ mắt, 6 tấm trên mí 

mắt. Môi trên 10 tấm, tấm 1 và 2 giáp mũi. Môi dưới 9 tấm. 20 hàng vảy trên lưng, 

vảy có gờ rõ, 12 hàng vảy dọc bụng. 38 hàng vảy quanh thân. 6 bản mỏng dưới 

ngón tay I, 13 bản mỏng dưới ngón tay IV, 7 bản mỏng dưới ngón chân I, 19 bản 

mỏng dưới ngón chân IV. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nemes, et 

al., 2013 [109]. 

Nơi ghi nhận: Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây. 
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70. Kỳ đà vân - Varanus nebulosus (Gray, 1831)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MĐTSL83, MĐTBT48. 

Kích thước: SVL: 98,3; TL: 92,1. 

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể có hình thằn lằn cỡ lớn. Mõm nhọn. Lưỡi dài, 

xẻ sâu. Lỗ mũi hình bầu dục gần mắt hơn mút mõm. Đầu và thân phủ vảy nhỏ xếp 

kề nhau. Có 6 bản mỏng dưới ngón tay I, 13 bản mỏng dưới ngón tay IV, 7 bản 

mỏng dưới ngón chân I, 19 bản mỏng dưới ngón chân IV. Lưng xám nâu với rải rác 

đốm vàng. Đuôi dẹp bên, nhỏ dần về phía sau, sống đuôi rõ. Đặc điểm nhận dạng 

phù hợp với mô tả của Bourret, 1943 [166]. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Sơn Lập, Trà Thủy. 

71. Kỳ đà hoa - Varanus salvator (Laurenti, 1786)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MĐTSL63, MĐTPQN79. 

Kích thước: SVL: 78,6; TL: 68,8. 

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể có hình dạng thằn lằn cỡ lớn. Mõm nhọn dài. 

Lưỡi dài, xẻ sâu. Lỗ mũi hình bầu dục gần mút mõm hơn mắt. Đầu và thân phủ vảy 

nhỏ xếp kề nhau. Vảy bụng lớn hơn vảy lưng và xếp hàng ngang. Lưng xám với các 

đốm tròn vàng xếp ngang. Đuôi dẹp bên, sống đuôi rõ, trên đuôi có các vòng tròn 

nhỏ vàng nhạt xen kẽ vòng đen. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của 

Bourret, 1943 [166]. 

Nơi ghi nhận: Ba Động, Sơn Lập, Ba Nam, Trà Thủy. 

Phân bộ Rắn - Serpentes Linnaeus, 1758  

Họ Rắn giun - Typhlopidae Merrem, 1820  

72. Rắn giun thường - Ramphotyphlops braminus (Daudin, 1803)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: TF39, DTU531, TB19, BS60. Ảnh 62, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 10,2-15,2; TaL: 2,5-3,05. 

Đặc điểm nhận dạng: Mõm tù. Tấm mõm hẹp. Các tấm: trước trán, trán, đỉnh 

và gian đỉnh có kích thước xấp xỉ. Lỗ mũi ở giữa 1 tấm mũi chia 2. Mắt là 1 điểm 

tối ẩn dưới 1 vảy, có 1 tấm trước mắt lớn, 1 tấm trên mắt nhỏ. 20 hàng vảy quanh 

thân, vảy nhẵn. Lưng đen xám, ánh thép. Bụng nhạt màu hơn so với lưng. Đuôi dài 

xấp xỉ rộng. 
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Một số đặc điểm sinh thái: Cơ thể có hình dạng giống giun đất cỡ nhỏ. Sống 

trên cạn, tập trung những nơi giàu chất hữu cơ đang phân giải như đất ẩm của tổ 

mối, tầng mùn của thảm lá mục ẩm, gần rễ cây, kẽ gạch. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Bình Khương, Đức Phổ, Mộ Đức. 

73. Trăn đất - Python molurus (Linnaeus, 1758) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MĐTTB25, MĐTBT31. 

Đặc điểm nhận dạng: Mõm tù. Mắt nhỏ, con ngươi hình bầu dục đứng. Các 

tấm môi trên không tiếp xúc với mắt. Hai tấm môi trên đầu tiên có hõm, tấm mõm 

rộng hơn cao. Vảy thân nhỏ và nhẵn. Còn di tích chi sau ở 2 bên huyệt. Mặt lưng có 

những đường xám vàng nối với nhau tạo thành mạng lưới nổi trên nền xám đen. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Sơn Lập. 

74. Trăn gấm - Python reticulatus (Schneider, 1801) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MĐTPQN22, MĐTBT43. 

Đặc điểm nhận dạng: Mõm tù. Mắt nhỏ, con ngươi hình bầu dục đứng. Giữa 

đầu có 1 sọc đen từ mõm đến gáy, 1 vệt khác từ sau mắt đến môi. Bốn tấm môi trên 

đầu tiên có hõm, tấm mõm rộng bằng cao. Vảy thân nhỏ, nhẵn. Mỗi bên huyệt có 

cựa là di tích chi sau. Mặt lưng có những đường xám đen nối nhau tạo thành mạng 

lưới nổi trên nền vàng nâu. 

Nơi ghi nhận: Sơn Lập, Ba Vinh 

75. Rắn mống - Xenopeltis unicolor Reinwardt, 1827  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT671, MĐ30, TT53, MĐ39. 

Kích thước: SVL: 57,6-80,2; TaL: 6,5-7. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. Tấm mõm dài xấp xỉ 2 lần cao. 

Có 1 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt, 2+3 tấm thái dương. Lỗ mũi ở giữa 2 tấm mũi, 2 

tấm gian mũi nhỏ. 1 tấm trán, tấm trước trán tiếp xúc tấm mũi. 2 tấm đỉnh cách 

nhau bởi 1 tấm gian đỉnh lớn. Môi trên 8 tấm, tấm 1 tiếp xúc tấm gian mũi, tấm 4,5 

tiếp xúc mắt. Môi dưới 8-9 tấm, 3 tấm đầu tiên tiếp xúc tấm sau cằm trước. Vảy 

quanh thân 15-18 hàng, vảy nhẵn, có hình lục giác đều. 170-178 tấm bụng. Tấm 

trước huyệt chia. 22-28 tấm dưới đuôi kép. Mặt lưng ánh thiếc. Bụng và các tấm 
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môi trên trắng đục. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nguyễn Văn Sáng, 

2007 [8]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài thường hoạt động trong hang đất 

ẩm và xốp gần vực nước, ít hoạt động trên mặt đất. 

Nơi ghi nhận: Sơn Lập, Bình An, Nghĩa Hành, Đức Phổ. 

Họ Rắn nước - Colubridae Oppel, 1811  

76. Rắn roi thường - Ahaetulla prasina (Reinhardt, 1827)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU136, DTU147, DTU142, ĐP43. Ảnh 

50, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 75-96; TaL: 41-48,3. 

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể thon dài. Mõm nhọn, tấm mõm rộng hơn cao. 

Phía trước tấm trán rộng hơn phía sau. Có 2 tấm gian mũi tiếp giáp tấm môi trên 1 

và 2, 1 tấm trước mắt lớn tiếp giáp tấm trán, 2 tấm sau mắt, 2+3 tấm thái dương. 

Môi trên 9 tấm, tấm 4-6 tiếp giáp mắt. Môi dưới 8-9 tấm. Vảy quanh thân 15-15-

13(11) hàng. 189-194 tấm bụng. Tấm trước huyệt chia. Có 152-169 tấm dưới đuôi 

kép. Vùng môi và dưới cổ vàng nhạt. Mặt lưng xanh lá. Mỗi bên sườn có 1 đường 

sọc vàng nhạt giáp tấm bụng. Mặt bụng xanh nhạt. Đặc điểm nhận dạng phù hợp 

với mô tả của Nguyễn Văn Sáng, 2007 [8]; Ziegler, et al. 2007 [156]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Rắn roi thường sống trên cây ở rừng phục hồi và 

rừng kín thường xanh ít bị tác động, nương rẫy, vườn cây rậm rạp ở bản làng. Hoạt 

động ban ngày, ban đêm quấn cơ thể vào thân hoặc cành cây để ngủ. 

Nơi ghi nhận: Ba Động, Trà Trung, Minh Long, Mộ Đức. 

77. Rắn mai gầm lát - Calamaria pavimentata Duméril et Bibron, 1854  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT627, SL29, ĐP27. Ảnh 53, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 17,5-24,8; TaL: 8,4-11,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. Tấm mõm rộng bằng cao. Tấm 

trán dài bằng rộng. Có 2 tấm trước trán, 1 tấm trước mắt, 1 tấm sau mắt. Môi trên có 

4 tấm, tấm 2 và 3 tiếp xúc mắt. Môi dưới 5 tấm, có 3 tấm tiếp xúc tấm sau cằm 

trước. 13 hàng vảy quanh thân. 137-152 tấm bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 20-30 

tấm dưới đuôi kép. Đầu nâu xám. Lưng nâu với dải vàng nhạt chạy dọc, giữa sườn 



87 

và bụng có 1 hàng đốm xám đen. Bụng vàng nhạt. Dưới đuôi có 1 đường xám đen 

chạy dọc, mút đuôi nhọn. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nemes, et al. 

2013 [109]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài hoạt động trong vườn cây, bờ rào, 

rừng phục hồi, nương rẫy, ẩn nấp vào hốc đất đá, kẽ gốc cây. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Sơn Lập, Sơn Hà. 

78. Rắn rào quảng tây - Boiga guangxiensis Wen, 1998  

Mẫu phân tích hình thái, mô tả: DTU144, BV58, TB93. Ảnh 45, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 47-68; TaL: 9,7-11,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể thon dài thích nghi với đời sống trên cây. Đầu 

phân biệt với cổ. Con ngươi mắt hình elíp thẳng đứng, có 1 tấm trước mắt, 2 tấm 

sau mắt. Môi trên 8-9 tấm, tấm 3-5 tiếp xúc mắt, môi dưới 9 tấm. Vảy quanh thân 

21 hàng, vảy nhẵn. 202-230 tấm bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 85-90 tấm dưới 

đuôi kép. Lưng và sườn nâu xám với rải rác đốm vàng sẫm từ cổ đến mút đuôi. Đặc 

điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nemes, et al. 2013 [109]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Thường gặp loài di chuyển trên cây và vách đá 

tảng lớn trong rừng kín thường xanh ít bị tác động. Hoạt động về đêm. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Thủy, Sơn Lập, Bình An. 

79. Rắn rào đốm - Boiga multomaculata (Boie, 1827)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU146, ĐP29. 

Kích thước: SVL: 53-72,5; TaL: 15,5-19,2. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ, có 2 tấm gian mũi, tấm mũi kép, 

2 tấm đỉnh, 1 tấm má, 2 tấm trước mắt, 1 tấm trên mắt và 2 tấm sau mắt. Môi trên 8 

tấm, tấm 3-5 tiếp xúc mắt. Môi dưới 10 tấm, 5 tấm tiếp xúc tấm sau cằm trước. Vảy 

quanh thân 19 hàng, vảy nhẵn, hàng vảy sống lưng lớn hơn vảy bên. 201-262 tấm 

bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 90-95 tấm dưới đuôi kép. Giữa đầu có vệt đen hình 

chữ V với đỉnh từ tấm gian mũi còn đáy mở rộng ra hai bên đầu. Vùng gáy có 1 

đốm xám đen hình tròn. Lưng xám nâu với 2 hàng đốm nâu đậm viền sáng xếp lệch 

nhau ở mỗi bên lưng. Bụng rải rác chấm xám nâu nhỏ. Đặc điểm nhận dạng phù 

hợp với mô tả của Nguyễn Văn Sáng, 2007 [8]. 
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Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường hoạt động trên cây trong rừng kín 

thường xanh ít bị tác động, vách núi đá trong rừng phục hồi. Ghi nhận loài hoạt 

động vào ban ngày, ban đêm bám vào cây bụi hoặc các cây dây leo để ngủ. 

Nơi ghi nhận: Ba Điền, Trà Tân, Bình An, Minh Long. 

80. Rắn khiếm trung quốc - Oligodon chinensis (Günther, 1888)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: SL70, BS24, BN73. Ảnh 48, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 55,8-78,3; TaL: 13,7-19,1. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu thuôn dài. 2 tấm gian mũi, 1 tấm má, 1 tấm trước 

mắt, 2 tấm sau mắt, 1 tấm dưới mắt nhỏ. 7-8 tấm môi trên mỗi bên, tấm 4 và 5 tiếp 

xúc mắt. 8-9 tấm môi dưới, 4 tấm tiếp xúc tấm sau cằm trước. Vảy quanh thân 17-

17(19)-15(17) hàng. 162-174 tấm bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 43-57 tấm dưới 

đuôi kép. Đầu có vệt nâu xám hay nâu đen chạy ngang trước mắt xuống môi trên 

mỗi bên, một vệt khác có đỉnh tại tấm trán về gáy rồi chia thành 2 vệt nhỏ mở rộng 

đến cổ. Mặt lưng nâu đỏ với rải rác đốm tối tròn dọc lưng. Sườn nâu nhạt với các 

đốm nhỏ khác cỡ từ sau cổ đến trước huyệt. Bụng trắng đục với 2 hàng đốm xám 

đen không đều. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nemes, 2013 [109]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài sống trong rừng kín thường xanh ít bị tác 

động. Thường hoạt động trên mặt đất, ít gặp loài xuống nước, ẩn nấp trong khe kẽ 

đất đá, vách đá, gốc cây ven bờ suối, bụi cây dưới tán rừng. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Ba Chùa, Trà Trung, Bình An. 

81. Rắn khiếm vân đen - Oligodon ocellatus (Morice, 1875) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTUBN101, DTUĐP18. 

Kích thước: SVL: 48-81,3; TaL: 13,5-20,2. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu nâu xám, có 1 vệt xám viền đen chạy trước hai 

mắt xuống giữa tấm môi 5 và 6, từ đỉnh có 1 vệt chia đôi chạy xuống gáy ở mỗi 

bên. 2 tấm gian mũi, 1 tấm má, 2 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt, 1 tấm dưới mắt nhỏ. 

7-8 tấm môi trên mỗi bên, tấm 4 và 5 tiếp xúc mắt. 8-9 tấm môi dưới, 4 tấm tiếp xúc 

tấm sau cằm trước. Vảy quanh thân 17-17(19)-15(17) hàng. 155-164 tấm bụng. 

Tấm trước huyệt nguyên. 26-45 tấm dưới đuôi kép. Mặt lưng nâu đồng với rải rác 
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đốm tối chạy dọc. Sườn nâu nhạt với các đốm nhỏ khác cỡ từ sau cổ đến trước 

huyệt. Bụng trắng đục với 2 hàng đốm xám đen không đều.  

Nơi ghi nhận: Ba Động. 

82. Rắn sọc dưa - Coelognathus radiatus (Boie, 1827)  

          Mẫu phân tích hình thái: DTU131, MĐ51, SL11, BS63. Ảnh 54, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 88-127; TaL: 20-25. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu dài xấp xỉ 2 lần rộng, phân biệt với cổ. 2 tấm gian 

mũi, 1 tấm má, 1 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt, 2+3 tấm thái dương. Môi trên 9 tấm, 

tấm 4-6 tiếp xúc mắt. Môi dưới 9-10 tấm, 5 tấm đầu tiên tiếp xúc tấm sau cằm trước. 

19 hàng vảy quanh thân, vảy có gờ rõ (trừ hàng vảy giáp tấm bụng). 223 - 241 tấm 

bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 79-87 tấm đuôi kép. Từ mắt tỏa ra 3 sọc đen nhỏ: 1 

đường qua nơi tiếp giáp tấm môi trên thứ 4 và 5, đường ở giữa qua ranh giới tấm môi 

trên 7 và 8, đường còn lại qua ranh giới giữa tấm đỉnh và các tấm thái dương nối với 

vòng đen ở gáy. Có 4 sọc đen chạy từ vòng đen ở gáy đến 1/3 thân, trong đó 2 sọc 

giữa lưng lớn và liên tục, 2 sọc bên mảnh hơn và bị đứt đoạn, một số cá thể còn có 2 

sọc mảnh không liên tục sát bụng. 

Một số đặc điểm sinh thái: Rắn sọc dưa sống trong vườn cây của bản làng, 

bìa rừng phục hồi, nương rẫy, ẩn nấp gần vực nước tĩnh, hoạt động cả ngày. 

Nơi ghi nhận: Ba Động, Trà Thủy, Bình An, Sơn Tịnh. 

83. Rắn nhiều đai - Cyclophiops multicinctus (Roux, 1907)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: TB73, BT99, TN46. 

Kích thước: SVL: 58,5-72; TaL: 16,5-19,7. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. Có 2 tấm gian mũi, 1 tấm má, 

1 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt, 2+2 tấm thái dương. Môi trên 7-8 tấm, tấm 4-5 tiếp 

xúc mắt. Môi dưới 6-7 tấm, 4 tấm đầu tiên tiếp xúc tấm sau cằm trước. 15 hàng vảy 

quanh thân, vảy nhẵn. 163-172 tấm bụng. Tấm trước huyệt chia. 87-95 tấm dưới 

đuôi kép. Mặt lưng xanh lá với nhiều vệt trắng xen kẽ vệt đen chạy ngang không 

liên tục. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nguyễn Văn Sáng, 2007 [8]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Rắn nhiều đai sống trong vùng rừng núi. Ghi 

nhận loài di chuyển trên vách đá, cây bụi, cây thân gỗ cỡ nhỏ. Hoạt động về ban 
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ngày, ban đêm ngủ trong hang hốc ngoài tự nhiên, nơi ẩn nấp gần vực nước. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Ba Vinh, Sơn Lập. 

84. Rắn leo cây ngân sơn - Dendrelaphis ngansonensis (Bourret, 1935)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: SL48, ĐP27. 

Kích thước: SVL: 68,3-72,8; TaL: 37,8-41,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ. Có 2 tấm gian mũi, 1 tấm má, 1 

tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt, 2+2+2 tấm thái dương. Môi trên 9 tấm, tấm 4,5,6 tiếp 

xúc mắt. Môi dưới 9 tấm, 5 tấm đầu tiên tiếp xúc tấm sau cằm trước. Các tấm sau 

cằm trước ngắn hơn các tấm sau cằm sau. 15:15:13(15) hàng vảy quanh thân. 180 

tấm bụng, xếp nối tiếp. Tấm trước huyệt chia. 135-148 tấm dưới đuôi kép. Mỗi bên 

đầu có vệt đen từ thái dương đến cổ. Các tấm môi trên và phía dưới họng vàng nhạt. 

Mặt lưng nâu xám hay màu đồng. Mặt bụng xanh nhạt. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài thường hoạt động trên cây dây leo, 

cây bụi, cây thân gỗ trong rừng thường xanh, ít gặp xuống mặt đất. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Ba Vinh. 

85. Rắn leo cây thường - Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: SL48, ĐP27. 

Kích thước: SVL: 68,3-72,8; TaL: 37,8-41,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu có vệt đen từ mút mõm băng qua mắt ra gáy. Có 2 

tấm gian mũi, 1 tấm má, 1 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt, 2+2 tấm thái dương. Môi 

trên 9 tấm, tấm 4-6 tiếp xúc mắt. Môi dưới 9-10 tấm, 5 tấm đầu tiên tiếp xúc tấm 

sau cằm trước. 15 hàng vảy quanh thân. 170-189 tấm bụng. Tấm trước huyệt chia. 

115-143 tấm dưới đuôi kép. Mặt lưng vàng sẫm hay nâu xám với 1 dải vàng nhạt 

viền đen dọc sườn. Mặt bụng vàng nhạt. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài sống trên cây dây leo, cây bụi cao hoặc cây 

thân gỗ thấp trong rừng phục hồi. Kiếm ăn chủ yếu về đêm, thức ăn gồm ếch cây, 

nhái cây, ngóe, thằn lằn, chim cỡ nhỏ, ban ngày loài hoạt động quanh nơi sống. Di 

chuyển chậm và tự vệ thụ động. Khi loài bám trên cây rất khó bị phát hiện do cơ thể 

thon mảnh như thân hoặc cành cây. 

Nơi ghi nhận: Ba Tơ, Sơn Tây, Bình Sơn, Trà Bồng. 
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86. Rắn lệch đầu hồng - Lycodon rosozonatum Hu et Zhao, 1972  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: TB19, BN36. Ảnh 46, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 65,7-71; TaL: 14,7-15,3. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu đen xám, phân biệt với cổ. Tấm trán và tấm đỉnh 

có các vệt nhỏ màu hồng, mặt dưới đầu hồng nhạt. Có 2 vảy gian mũi, 1 vảy trước 

mắt, 2 vảy sau mắt. Môi trên 8-9 tấm, tấm 3-5 tiếp xúc mắt. Môi dưới 9 tấm, có 5 

tấm tiếp xúc tấm sau cằm trước. 17 hàng vảy quanh thân, vảy có gờ. 198-210 tấm 

bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 79-84 tấm dưới đuôi. Toàn thân có 23 khoanh hồng 

xen kẽ 24 khoanh đen. Mỗi khoanh đen dài 4-6mm, gấp 4 lần mỗi khoanh hồng. 

Một số đặc điểm sinh thái: Rắn sống ở núi trong rừng kín thường xanh ít bị 

tác động, nơi sống gần vực nước. Hoạt động về đêm, ban ngày ẩn nấp vào hang hốc 

hoặc kẽ đất đá sẵn có ngoài tự nhiên. Ghi nhận loài đang bò dọc thân cây đổ, vách 

đá tảng lớn dọc bờ suối hoặc dưới tán rừng gần suối. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Trà Thủy, Minh Long, Sơn Lập. 

87. Rắn khuyết lào - Lycodon laoensis Günther, 1864  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU135, DTU158. 

Kích thước: SVL: 67-78; TaL: 18,2-22. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu xám đen, phân biệt với cổ. Tấm mõm rộng hơn 

cao. Có 1 tấm trán, 1 tấm má, 1 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt. Môi trên 8-9 tấm, 

tấm 3-5 tiếp xúc mắt. Môi dưới 9-10 tấm, có 5 tấm tiếp xúc tấm sau cằm trước. Tấm 

cằm sau ngắn hơn tấm cằm trước. 17 hàng vảy quanh thân, vảy có gờ yếu. 201-220 

tấm bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 76-86 tấm dưới đuôi kép. Cơ thể có 30-36 

khoanh xám đen xen kẽ với 30-35 khoanh trắng. Khoanh xám đen ở phần đầu rộng 

hơn ở phần đuôi. Khoanh xám đen ở phần đuôi khép kín mặt bụng, không khép kín 

mặt lưng. 

Một số đặc điểm sinh thái: Rắn sống gần vực nước trong rừng phục hồi và 

rừng kín thường xanh ít bị tác động. Di chuyển dọc theo vách đá, bờ suối, gốc cây 

vào ban đêm, ban ngày ẩn nấp trong hang hốc, khe kẽ đất đá có sẵn ngoài tự nhiên. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Điền, Minh Long. 
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88. Rắn khuyết đai - Lycodon cf. subcinctus Boie, 1827  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU138, BV214. 

Kích thước: SVL: 72 - 79; TaL: 17,5 - 18,2. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu xám đen, tấm mõm rộng hơn cao. Có 2 vảy gian 

mũi, 1 tấm má, 2 tấm sau mắt, 1+2 tấm thái dương. Môi trên 8 tấm, tấm 3-5 tiếp xúc 

mắt. Môi dưới 9 tấm, có 5 tấm tiếp xúc tấm sau cằm trước. 17 hàng vảy quanh thân, 

vảy có gờ. 220-234 tấm bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 77-81 tấm dưới đuôi kép. 

Có 13 khoanh trắng đục xen kẽ 13 khoanh đen,  các khoanh trắng đục ở cá thể 

trưởng thành rõ ràng ở phần đầu, mờ dần về phần đuôi. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài sống gần vực nước. Hoạt động trên mặt đất 

dọc bờ suối, gốc cây vào ban đêm, ban ngày ẩn nấp trong hang hốc, khe kẽ đất đá 

ngoài tự nhiên. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Điền, Sơn Lập. 

89. Rắn ráo thường - Ptyas korros (Schlegel, 1837)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT57, BS29, SL90. Ảnh 58, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 67-98; TaL: 31,2-40. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ. Lỗ mũi ở giữa 2 tấm mũi, 3 tấm 

má, 2 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt, 2+2 tấm thái dương. Môi trên 8 tấm, tấm 4 và 5 

tiếp xúc mắt. Môi dưới 9-10 tấm, 5 tấm đầu tiên tiếp xúc tấm sau cằm trước. 15 

hàng vảy quanh thân, vảy nhẵn. 168-173 tấm bụng. Tấm trước huyệt chia. 128-141 

tấm dưới đuôi kép. Môi vàng nghệ. Lưng xám, viền vảy lưng đen nâu, mặt lưng có 

hình mạng lưới đen trên nền xám. Bụng vàng nhạt. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài hoạt động trong bãi cỏ ẩm, bụi cây, dọc bờ 

suối, bờ ao, vườn cây quanh nhà dân, trú ẩn trong hang hốc có sẵn. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Thủy, Mộ Đức, Bình Khương. 

90. Rắn ráo trâu - Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT69.  

Kích thước: SVL: 97,5; TaL: 38. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu xám nâu với nhiều vệt xám đen từ môi trên xuống 

môi dưới. 2 tấm gian mũi ngắn hơn 2 tấm trước trán. Tấm mõm rộng hơn cao. 1 tấm 
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trước mắt, 1 tấm dưới mắt, 2 tấm sau mắt, 2+2 tấm thái dương. Môi trên 8 tấm, tấm 

4 và 5 tiếp giáp mắt. Môi dưới 9 tấm, 5 tấm đầu tiên tiếp xúc tấm sau cằm trước. 17 

hàng vảy quanh thân, vảy có gờ. 194 tấm bụng, 112 tấm dưới đuôi kép. Lưng xám 

nâu với nhiều vệt xám ngang. 

Nơi ghi nhận: Sơn Tây. 

91. Rắn rồng cổ đen - Sibynophis collaris (Gray, 1853)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: TF152. 

Kích thước: SVL: 37,3; TaL: 7,3. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu nâu đen, ít phân biệt với cổ. 2 tấm gian mũi, 1 tấm 

má, 1 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt, 1+2 tấm thái dương. Môi trên 10 tấm, tấm 4,5,6 

tiếp xúc mắt, tấm thứ 8 lớn nhất. Môi dưới 10 tấm, 5 tấm tiếp xúc tấm sau cằm 

trước. 17 hàng vảy quanh thân, vảy nhẵn. 158 tấm bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 

98 tấm dưới đuôi kép. Đầu có 3 đường xám đen: đường thứ nhất từ trước mắt tới 

gáy, đường thứ 2 chạy ngang sau tấm trán, đường thứ 3 qua phía sau tấm đỉnh ra 

phía trước cổ. Mặt lưng nâu xám, giữa lưng và sườn có vệt đen xám không liên tục. 

Bụng trắng đục.  

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Ba Xa. 

92. Rắn cườm - Chrysopelae ornata (Shaw, 1802)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU137, MĐ58. 

Kích thước: SVL: 75,2 - 80,7; TaL: 55 - 56,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ. Tấm mõm rộng hơn cao, 2 tấm 

gian mũi, 1 tấm má, 1 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt, 2+1 tấm thái dương. Môi trên 

9 tấm, tấm 5 và 6 tiếp xúc mắt. Môi dưới 10-11 tấm, 5 tấm đầu tiên tiếp xúc với tấm 

sau cằm trước. 17 hàng vảy quanh thân. 198-210 tấm bụng. Tấm trước huyệt chia. 

117-120 tấm dưới đuôi kép. Đầu có 5 vệt vàng nghệ xen kẽ với 5 hàng chấm vàng 

nhạt chạy ngang. Mặt dưới đầu và môi vàng nhạt. Lưng có rải rác hoa văn hình hoa 

màu xanh nổi trên nền đen. Bụng vàng nhạt. Mút đuôi nhọn. 

Một số đặc điểm sinh thái: Rắn cườm sống trên cây trong vườn ở khu dân cư, 

rừng phục hồi. Loài hoạt động trên cây bụi, cây dây leo, vườn cây, cây thân gỗ nhỏ. 

Hoạt động ban ngày, ban đêm bám vào cành cây để ngủ như rắn lục. 
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Nơi ghi nhận: Bình Khương, Ba Động, Đức Phổ, Mộ Đức. 

93. Rắn bồng chì - Enhydris plumbea (Boie in: Boie, 1827)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU155, DTU152, MĐ29. Ảnh 59, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 29-33; TaL: 4,6-4,8. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. Mõm tù. Mũi gần mút mõm, tấm 

mũi chạm nhau. Có 1 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt. 3-2 hoặc 2-2 tấm thái dương. 8 

tấm môi trên, tấm 4 và 5 tiếp xúc mắt. Môi dưới 9 tấm, có 5 tấm tiếp xúc tấm sau cằm 

trước. 19 hàng vảy quanh thân. 124-126 tấm bụng. Tấm trước huyệt chia. 34-35 tấm 

dưới đuôi kép. Mặt lưng đồng màu xám xanh. Sườn vàng nhạt. Mặt bụng trắng đục với 

3 đường chỉ đen, đường giữa đen nhất và màu đậm dần về cuối đuôi. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài trong ao, ruộng lúa, bờ mương. 

Thường ẩn nấp trong các hang hốc nối thông với nguồn nước. 

Nơi ghi nhận: Bình Khương, Ba Vinh, Mộ Đức, Trà Tân. 

94. Rắn bồng mê kông - Enhydris subtaeniata (Bourret, 1934)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT28. 

Kích thước: SVL: 32,9; TaL: 5,77. 

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể mập, ngắn. Đầu thuôn, ít phân biệt với thân. 

Tấm mõm có chiều rộng hơn hai lần chiều cao. 2 tấm trước trán, 1 tấm trước mắt, 2 

tấm sau mắt, 1+2 tấm thái dương. Môi trên 8 tấm, tấm thứ 4 tiếp xúc mắt. Môi dưới 

9 tấm, có 3 tấm tiếp xúc tấm sau cằm trước. Có 2 đôi tấm sau cằm, trong đó tấm sau 

ngắn và hẹp hơn tấm trước, giữa các tấm cách nhau bởi vảy nhỏ. 21-21-21 hàng vảy 

thân. 142 tấm bụng. Tấm trước huyệt chia, 46 tấm dưới đuôi kép. Mặt lưng màu nâu 

xám với các vệt đen gián đoạn. Mặt bụng và 2 hàng vảy lưng giáp bụng vàng nhạt, 

phía cuối mặt bụng có rải rác đốm tối chạy dọc. Giữa sườn và bụng có đường sọc 

xám đen. Mặt dưới đuôi có vệt xám đen không đều.  

Nơi ghi nhận: Ba Tơ, Trà Bồng, Mộ Đức. 

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

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU150, DTU143, DTU148, DTU149, 

DTU154. Ảnh 55, phụ lục 6.  

Kích thước: SVL: 16-42; TaL: 4,2-16. 
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Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. Mõm nhọn. Có 2 tấm gian 

mũi, 2 tấm đỉnh, 1 tấm má, 2 tấm trước mắt, 1-4 tấm sau mắt. Môi trên 8 tấm, tấm 

3-5 tiếp xúc mắt. Môi dưới 8 tấm, 4-5 tấm đầu tiên tiếp xúc tấm sau cằm trước. 15-

17 hàng vảy quanh thân, vảy nhẵn. 162-188 tấm bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 50-

75 tấm dưới đuôi kép. Đầu có 3-6 sọc xám đen hình lượn sóng từ mõm tới cổ và 1 

vệt sáng nhạt từ vùng đầu đến 1/3 thân. Lưng nâu xám, nâu vàng hoặc xám tro với 

nhiều vệt sáng tối xen kẽ. Bụng xám nhạt với rải rác vệt trắng giáp sườn. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài sống cả trên cây và mặt đất dọc bờ khe suối 

trong rừng kín thường xanh ít bị tác động. Rắn thường hoạt động trên cây bụi thấp 

và vách đất đá dọc bờ suối. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Điền, Sơn Lập. 

Họ Rắn sãi - Natricidae Bornaparte, 1838  

95. Rắn sãi bau len gơ - Hebius boulengeri (Gressitt, 1937)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU157, BT37. Ảnh 51, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 15,5-16,2; TaL: 4,8-4,9. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ, có sọc màu kem từ sau mắt 

đến cổ. 1 tấm má, 1-2 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt, 2 tấm dưới mắt, 1+2+1 tấm 

thái dương. 8-9 tấm môi trên, tấm 4,5,6 tiếp xúc mắt. 8-9 tấm môi dưới, 5 tấm đầu 

tiên tiếp xúc với đôi tấm sau cằm trước. Các tấm môi trên lớn, các tấm ở phía sau 

đen, phía trước trắng. 19 hàng vảy quanh thân, vảy có gờ rõ trừ 1-2 hàng vảy lưng 

giáp vảy bụng nhẵn. 125-142 tấm bụng. Tấm trước huyệt chia. 33-55 tấm dưới đuôi 

kép. Lưng có những chấm nhỏ hay sọc nâu xám trên nền xám đen theo chiều lưng 

bụng. Màu sắc và hoa văn ở vùng đầu và thân khác nhau. Đặc điểm nhận dạng phù 

hợp với mô tả của Ziegler, et al., 2007 [156]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài hoạt động trong bụi cây, vách đá, bãi cỏ, cây 

bụi ven khe suối, vườn cây. Trong mùa mưa loài thường trú ẩn trong hang hốc nơi 

khô ráo ngoài tự nhiên. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Ba Động. 

96. Rắn sãi kha si - Hebius khasiense (Boulenger, 1890) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT37.  

Kích thước: SVL: 15,2; TaL: 5,6. 
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Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. Con ngươi tròn. Lỗ mũi nằm 

giữa tấm mũi chia hai. Có 1 tấm má, 2 tấm trước mắt, 3 tấm sau mắt, 1 tấm dưới 

mắt nhỏ, 1+2+2 tấm thái dương. 8 tấm môi trên, tấm 4-6 tiếp xúc mắt. 9 tấm môi 

dưới, 5 tấm đầu tiên tiếp xúc với đôi tấm sau cằm trước. Có vệt trắng từ sau mắt qua 

các tấm môi trên 6-8 rồi vòng ra sau gáy. Vảy quanh thân 19 hàng, vảy có gờ rõ trừ 

1-2 hàng vảy giáp vảy bụng nhẵn. 140 tấm bụng. Tấm trước huyệt chia. 86 tấm dưới 

đuôi kép. Lưng nâu xám với rải rác vệt đen. Sườn có các sọc nâu vàng.  

Nơi ghi nhận: Sơn Lập. 

97. Rắn sãi trơn - Hebius modestum (Günther, 1875) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: TB39. 

Kích thước: SVL: 23,4; TaL: 8,6. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với thân, màu nâu xám với các vệt đen 

mảnh. Có 1 tấm má, 2 tấm trước mắt, 3 tấm sau mắt, 1-2 tấm thái dương. Môi trên 9 

tấm, tấm 4-6 tiếp xúc mắt, môi dưới 9 tấm, 5 tấm tiếp giáp tấm sau cằm trước, 

đường tiếp giáp các tấm môi đen. Vảy quanh thân 19-19-17 hàng, vảy có gờ yếu. 

149 tấm bụng, tấm huyệt chia. 57 tấm dưới đuôi kép. Lưng nâu với các vệt đen nhỏ 

dọc theo mỗi bên lưng. Bụng vàng nhạt với rải rác vệt đen. 

Nơi ghi nhận: Ba Chùa. 

98. Rắn hoa cỏ nhỏ - Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 1837)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU195, DTU156, DTU151, BS91. Ảnh 

47, phụ lục 6.  

Kích thước: SVL: 13-55; TaL: 4,6-22. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ, 5-12cm chiều dài thân giáp vùng 

đầu màu đỏ tươi, cằm và họng trắng nhạt. 2 tấm má, 1-2 tấm trước mắt, 3 tấm sau 

mắt, 2+2 hàng vảy thái dương. Môi trên 8-9 tấm, tấm 7 lớn nhất, các tấm 3-5 tiếp xúc 

mắt. Môi dưới 9-10 tấm, 5 tấm đầu tiên tiếp xúc tấm sau cằm trước. Vảy quanh thân 

19(18)-19-17 hàng, vảy có gờ rõ trừ hàng vảy lưng giáp vảy bụng nhẵn. 128-164 tấm 

bụng, tấm trước huyệt chia. 55-79 tấm dưới đuôi kép. Đầu có vệt đen lớn từ dưới mắt 

đến môi trên. Lưng xanh đen, đoạn lưng giáp đầu sẫm màu hơn ở phía đuôi. Bụng 

trắng đục. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nemes, 2013 [109]. 
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Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài trong vườn cây, bãi cỏ ở bản làng, 

nương rẫy, bờ ao, bờ suối nước tĩnh. Hoạt động vào ban ngày. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Bình An, Đức Phổ, Minh Long. 

99. Rắn hoa cỏ vàng - Rhabdophis chrysargos (Schlegel, 1837)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT98, ML38. 

Kích thước: SVL: 32,5-49,5; TaL: 14,5-15,7. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ. Lỗ mũi nằm trên 2 tấm mũi nhỏ. 

1 tấm má, 1 tấm trước mắt, 3 tấm sau mắt, 2-2 tấm thái dương. Môi trên 9 tấm, tấm 

3-5 tiếp xúc mắt. Môi dưới 9 tấm, 5 tấm đầu tiên tiếp xúc với tấm sau cằm trước. 

Vảy quanh thân 19 hàng, xếp ngói lợp có gờ rõ, hàng vảy lưng giáp vảy bụng có gờ 

yếu, vảy sống lưng nhỏ hơn vảy bên. 128-136 tấm bụng. Tấm trước huyệt chia. 79 

tấm dưới đuôi kép. Đầu có màu xám nâu xen kẽ màu đen, gáy có vệt trắng lớn. Các 

tấm môi trên vàng nhạt với vệt đen giữa các tấm. Đoạn lưng gần đầu vàng nhạt, 

phần sau xám xanh. Sườn có các vệt sẫm xen kẽ vệt sáng cùng cỡ chạy theo hướng 

lưng bụng. Bụng trắng đục. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Ziegler, et 

al., 2007 [156]; Nguyễn Văn Sáng, 2007 [8]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài hoạt động vào ban ngày ở dọc bờ 

ao, sông, suối nước tĩnh. 

Nơi ghi nhận: Ba Chùa, Mộ Đức, Bình An, Trà Tân. 

100. Rắn hoa cân vân đen - Sinonatrix percarinata (Boulenger, 1899)  

        Mẫu phân tích hình thái: TB39, BT674, ML75, MĐ93. Ảnh 61, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 25-41; TaL: 7,6-8,2. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. Tấm mõm rộng hơn cao 2 lần. 

Có 1 tấm má, 1 tấm trước mắt, 3 tấm sau mắt, 2+3 tấm thái dương. Môi trên 9 tấm, 

tấm 4,5 tiếp xúc mắt. Môi dưới 9-10 tấm, 5 tấm tiếp xúc tấm sau cằm trước. Vảy 

quanh thân 17(19):17:17(18) hàng, vảy có gờ rõ trừ hàng vảy lưng giáp bụng có gờ 

yếu. 132-143 tấm bụng. Tấm trước huyệt chia. 74-85 tấm dưới đuôi kép. Đầu xám 

nhạt. Mặt lưng xám xanh với rải rác đốm đen. Mỗi bên sườn có các vệt đen hình 

chữ Y mở rộng đến giữa tấm bụng, vệt đen khép kín mặt bụng ở đoạn cuối thân. 

Mặt bụng trắng đục hoặc vàng nhạt với rải rác vệt đen. Đặc điểm nhận dạng phù 

hợp với mô tả của Nemes, et al., 2013 [109]; .Nguyễn Văn Sáng, 2007 [8]. 
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Một số đặc điểm sinh thái: Loài hoạt động vào ban ngày ở dọc bờ ruộng, 

nương rẫy, vực nước tĩnh. 

Nơi ghi nhận: Ba Tơ, Bình Sơn, Mộ Đức, Tây Trà, Sơn Hà. 

101. Rắn nước đốm vàng - Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 1861)  

          Mẫu phân tích hình thái: DTU165, MDD14, BS56, ĐP34. Ảnh 57, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 34-42; TaL: 18-18,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu xám nhạt, nhỏ hơn thân. Có 2 tấm gian mũi, 1 tấm 

má, 1 tấm trước mắt, 2 tấm sau mắt, 2+3+2 hàng vảy thái dương. Môi trên 9 tấm, 

tấm 4 và 5 tiếp xúc mắt. Môi dưới 9 tấm, có 5 tấm tiếp xúc tấm sau cằm trước. 19 

hàng vảy quanh thân, vảy có gờ yếu dần đến vảy tiếp xúc với vảy bụng. 121-132 

tấm bụng. Tấm trước huyệt chia. 76-87 tấm dưới đuôi kép. Từ mắt có 2 đường xám 

đen tỏa ra, 1 đường tiếp giáp tấm môi trên 6 và 7, đường còn lại từ sau mắt qua tấm 

môi trên thứ 8 xuống tấm môi dưới rồi vòng ra gáy tạo thành vòng đen bao quanh 

gáy. Lưng xám hay nâu đen với rải rác chấm đen tạo thành vân ngang. Sườn có 

những đốm hồng nhạt, giáp tấm bụng xám đen. Bụng trắng đục. Đặc điểm nhận 

dạng phù hợp với mô tả của Ziegler, et al., 2007 [156]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài sống nửa nước nửa cạn, hoạt động trong bụi 

cây ven ao, hồ, khe suối nhỏ, bãi cỏ ngập nước ở ruộng, bờ mương. Ghi nhận loài 

hoạt động ban ngày. 

Nơi ghi nhận: Ba Cung, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Minh Long. 

102. Rắn trán đào văn tiến - Opisthotropis daovantieni Orlov, Darevsky et 

Murphy, 1998  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU139, BT121, BN46, MĐ57. Ảnh 56, 

phụ lục 6.  

Kích thước: SVL: 48,4-62,5; TaL: 5,5-6,1. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. Hai tấm mũi giáp tấm mõm có 

hình tam giác hẹp phía trước. Tấm mũi chia hai và cách nhau bởi tấm trước trán. 

Tấm má dài hơn cao, giáp tấm gian mũi và các tấm môi trên 2, 3, 4. Có 1 tấm trước 

mắt, 2 tấm sau mắt rộng, 1 tấm dưới mắt nhỏ, 1 tấm trước trán hình 5 cạnh có cạnh 

trước lớn hơn các cạnh còn lại. 1-2 tấm thái dương. 7 tấm môi trên, tấm 5 tiếp xúc 
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mắt. 8 tấm môi dưới, có 4 tấm tiếp xúc tấm sau cằm trước. Đôi tấm trước cằm dài 

hơn đôi tấm sau cằm. 189-195 tấm bụng. 17 hàng vảy quanh thân. 33-39 tấm dưới 

đuôi kép. Lưng xám hay xám nâu. Bụng vàng nhạt. Đuôi có nhiều đốm xám. Đặc 

điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của David, et al., 2011 [97]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài kiếm ăn dọc khe suối nhỏ trong rừng thường 

xanh. Sống dưới nước hoặc nơi đất ẩm thông với nguồn nước. Hoạt động về đêm, 

ban ngày ẩn nấp trong hang hốc tự nhiên dọc bờ suối. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Chùa, Trà Trung, Bình Khương. 

103. Rắn hổ mây ham tơn - Pareas hamptoni (Boulenger, 1905)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU141, DTU115, BT64, BN68. Ảnh 60, 

phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 38-51; TaL: 13-16,7. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ. Thiếu rãnh cằm. 2 tấm trước trán 

giáp mắt, 2 tấm gian mũi, 1 tấm má, 2 tấm trước mắt, 1 tấm dưới mắt, 1-2 tấm sau 

mắt. Môi trên 7-8 tấm không tiếp xúc mắt. Môi dưới 8 tấm, 4-5 tấm đầu tiên tiếp 

xúc tấm sau cằm trước. 15 hàng vảy quanh thân, vảy có gờ yếu, ảy dọc sống lưng 

lớn hơn vảy bên. 184-190 tấm bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 66-78 tấm đuôi kép. 

Lưng nâu xám hay vàng nhạt với những vệt đen nhạt hay nâu đen chạy ngang. Bụng 

vàng nhạt với rải rác chấm nâu hay đốm xám đen. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với 

mô tả của Ziegler, et al., 2007 [156]; Nguyễn Văn Sáng, 2007 [8]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên cây ở rừng kín thường xanh. 

Nơi hoạt động gồm bụi cây dây leo, vách đá tảng, cây thân gỗ nhỏ dọc khe suối. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Sơn Lập, Trà Nham, Trà Thủy. 

104. Rắn hổ mây ngọc - Pareas margaritophorus (Jan, 1866)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BV76, SL49. 

Kích thước: SVL: 36,7-55,4; TaL: 10-11,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ. Có 2 tấm gian mũi, 1-2 tấm 

trước mắt, 1 tấm sau mắt, 1 tấm dưới mắt dài. Gáy cổ có vòng trắng. Môi trên 7 tấm 

không chạm mắt, tấm 4 và 5 giáp mắt. Môi dưới có 7 tấm, 4 đôi tấm sau cằm lớn. 

15 hàng vảy quanh thân, vảy nhẵn, vảy sống lưng không lớn hơn vảy bên. 137-148 



100 

tấm bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 45-61 tấm dưới đuôi kép. Mút đuôi nhọn. Mặt 

lưng nâu xám với các vệt trắng và đen không đều chạy ngang. Mặt bụng vàng nhạt 

với nhiều đốm đen rải rác. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nemes, et 

al., 2013 [109]; Nguyễn Văn Sáng, 2007 [8]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên cây gần suối nước chảy 

trong vùng rừng núi. Hoạt động mạnh về đêm, hoạt động đơn lẻ. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Ba Động, Bình An, Trà Thủy. 

105. Rắn hổ xiên mắt to - Pseudoxenodon macrops (Blyth, 1854)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT672, SL11. Ảnh 49, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 57,8-61,7; TaL: 14,7-16. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ. Lỗ mũi nằm giữa 2 tấm mũi. Có 

2 tấm gian mũi, 1 tấm má, 1 tấm trước mắt, 3 tấm sau mắt. Môi trên 8 tấm, tấm 4 và 

5 tiếp xúc mắt. Môi dưới 9 tấm, 5 tấm đầu tiên tiếp xúc với tấm sau cằm trước. Đôi 

tấm sau cằm trước ngắn hơn đôi tấm sau cằm sau. Vảy quanh thân 19:17:17(15) 

hàng, vảy có gờ rõ trừ hàng vảy lưng giáp bụng có gờ yếu hoặc nhẵn. 153-156 tấm 

bụng. Tấm trước huyệt chia. 64-67 tấm dưới đuôi kép. Lưng và sườn xám nâu với 

nhiều vệt nâu đậm hoặc xám đen khác cỡ chạy dọc. Bụng vàng nhạt với các đốm 

nâu đen lớn. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nemes, et al, 2013 [109]. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Bình Khương, Minh Long. 

106. Rắn má - Fimbrios cf. klossi Smith, 1921  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BN79. Ảnh 52, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 21,6; TaL: 3,8. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. Lỗ mũi nằm trên một phần tấm 

mũi, có 2 tấm gian mũi, 1 tấm trán, 2 tấm trước trán. 1 tấm trước mắt tiếp xúc một 

phần với tấm trán, 3 tấm sau mắt, 1 tấm dưới mắt, 1 tấm trên mắt nhỏ, 4 tấm thái 

dương. Môi trên 10 tấm, môi dưới 11 tấm, thiếu tấm cằm. Vảy quanh thân 29:30:31 

hàng, vảy có gờ. 162 tấm bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 61 tấm dưới đuôi đơn. 

Mặt lưng đen. Mặt bụng trắng nhạt hoặc xám tối ở phía sau, dưới đuôi xám nhạt. 

Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nemes, et al., 2013 [109]. 
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Một số đặc điểm sinh thái: Thường gặp loài hoạt động nơi ẩm tối của lớp 

mùn, lá khô rụng, khe đất đá. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Ba Động. 

107. Rắn má x mít - Fimbrios smithi Ziegler, David, Miralles, Doan & Nguyen, 2008 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BV76. Kích thước: SVL: 20,4; TaL: 3,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. Có 2 tấm gian mũi, 1 tấm trán, 

2 tấm trước trán. 1 tấm trước mắt tiếp xúc với tấm trán, 3 tấm sau mắt, 1 tấm dưới 

mắt, 1 tấm trên mắt nhỏ, 3 tấm thái dương. Môi trên 10 tấm, môi dưới 10 tấm, thiếu 

tấm cằm. Vảy quanh thân 28:30:31 hàng, vảy có gờ. 160 tấm bụng. Tấm trước 

huyệt nguyên. 58 tấm dưới đuôi đơn. Lưng đen đậm. Bụng trắng nhạt hoặc xám tối. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam. 

Họ Rắn hổ - Elapidae Boie, 1827  

108. Rắn cạp nia nam - Bungarus candidus (Linnaeus, 1758)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU132, TB63. Ảnh 65, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 87,6 - 95,7; TaL: 10,4 - 12. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. 2 tấm gian mũi, 2 tấm trước 

trán, 1 tấm trước mắt, 1 tấm trên mắt, 2 tấm sau mắt, thiếu tấm má, 1-2 tấm thái 

dương. Môi trên 7 tấm, tấm 3 và 4 tiếp xúc mắt. 7 tấm môi dưới. Vảy quanh thân 15 

hàng, vảy nhẵn. Hàng vảy dọc sống lưng hình 6 cạnh, rộng hơn vảy bên. 217-220 

tấm bụng. 44-47 tấm dưới đuôi đơn. Thân có 27-32 khoanh đen xen kẽ với 27-32 

khoanh trắng, khoanh đen không khép kín ở mặt bụng trừ đoạn đuôi. Khoanh trắng 

tại sống lưng rộng hơn 2 vảy sống lưng. Sống lưng không gồ cao. Mút đuôi nhọn. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trong hang hốc ở bụi rậm, kẽ đá 

tảng, gò đồi gần vực nước. Di chuyển chậm, chỉ cắn trong trường hợp bị tấn công. 

Hoạt động về đêm, ban ngày ẩn nấp trong hang hốc có sẵn ngoài tự nhiên.  

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Sơn Lập, Trà Thủy, Minh Long. 

109. Rắn cạp nong - Bungarus fasciatus (Schneider, 1801)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU133, BV51. Ảnh 67, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 95,2-101,4; TaL: 9,6-12,3. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu phân biệt với cổ, trên đầu có 2 vệt vàng nhạt hình 
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chữ V ngược có đỉnh nằm giữa tấm trán xuôi xuống mỗi bên gáy. Môi trên vàng 

nhạt, đường nối giữa các tấm môi có màu xám. Có 2 tấm gian mũi, 2 tấm trước trán, 

1 tấm trán, 2 tấm đỉnh lớn, 1-2 tấm thái dương. 1 tấm trước mắt giáp tấm mũi và 

tấm trước trán, 2 tấm sau mắt. Môi trên 7 tấm, tấm 3 và 4 tiếp xúc mắt. Môi dưới 7 

tấm, có 4 tấm đầu tiên tiếp xúc tấm sau cằm trước, tấm 4 và 5 lớn nhất. Vảy quanh 

thân 15 hàng, vảy nhẵn. Vảy dọc sống lưng hình 6 cạnh rộng hơn vảy bên. 204-222 

tấm bụng. 32-36 tấm dưới đuôi đơn. Thân có 21-29 khoanh đen xen kẽ 20-28 

khoanh vàng khép kín ở mặt bụng. Sống lưng gồ cao. Mút đuôi tù. Đặc điểm nhận 

dạng phù hợp với mô tả của Nguyễn Văn Sáng, 2007 [8]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài hoạt động trong bụi cây, hốc đất đá 

dọc bờ suối. Rắn chỉ cắn khi bị tấn công. Hoạt động về đêm, ban ngày nằm trong 

hang hốc ngoài tự nhiên. 

Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Ba Chùa, Sơn Lập, Trà Thủy. 

110. Rắn hổ mang trung quốc - Naja atra Cantor, 1842  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: TB34.  

Kích thước: SVL: 90,5; TaL: 25. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ, sau cổ có đốm tròn đen hình 

mắt kính. Không có vảy má. Tấm mõm hình tam giác, chiều rộng hơn chiều cao. Có 

1 tấm trước mắt và 3 tấm sau mắt. 7 tấm môi trên mỗi bên, tấm 3 và 4 tiếp xúc mắt, 

8 tấm môi dưới. 21 hàng vảy quanh thân, vảy nhẵn. 159 tấm bụng. Tấm trước huyệt 

nguyên. 42 tấm dưới đuôi kép. Lưng nâu sẫm, phía cuối cơ thể có nhiều vòng trắng 

gián đoạn chạy ngang. Bụng trắng đục. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của 

Nguyễn Văn Sáng, 2007 [8]. 

Nơi ghi nhận: Thị Trấn Ba Tơ, TP Quảng Ngãi. 

111. Rắn hổ mang chúa - Ophiophagus hannah (Cantor, 1836)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BV37. Ảnh 68, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 102,4; TaL: 47,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu rộng hơn dài, dẹp theo chiều ngang, hình bầu dục 

khi nhìn từ mặt lưng, ít phân biệt với cổ, phủ các tấm đối xứng. Có khả năng bạnh cổ 

nhưng mức độ không bằng rắn hổ mang trung quốc. Không có vảy má. Tấm mũi kép, 
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2 tấm gian mũi nhỏ. Con ngươi tròn, 1 tấm trước mắt, 1 tấm trên mắt, 3 tấm sau mắt, 

2-2 tấm thái dương. 7 tấm môi trên, tấm 3 và 4 tiếp xúc mắt. 8 tấm môi dưới, 5 tấm 

đầu tiên tiếp xúc với tấm sau cằm trước. Vảy quanh thân 15 hàng, nhẵn, xếp xiên, có 

viền xám đen, hàng vảy dọc sống lưng lớn nhất. 241 tấm bụng có viền xám. Tấm 

trước huyệt nguyên. 82 tấm dưới đuôi, tấm đơn ở đoạn đầu, tấm kép ở đoạn cuối 

đuôi. Lưng nâu tối hoặc đen nhạt, sống lưng có nhiều vệt ngang đen trắng xen kẽ. 

Một số đặc điểm sinh thái: Rắn hổ mang chúa ở trong những hốc cây lớn, 

hang hốc có sẵn, kẽ đá ven suối, phía dưới thân cây đổ, vách núi. Nơi hoạt động 

gồm tán cây, vách núi, dọc khe đá ven suối, trảng cỏ. 

           Nơi ghi nhận: Ba Vinh, Trà Thủy, Sơn Lập. 

112. Rắn lá khô thường - Sinomicrurus macclellandi (Reinhardt, 1844)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU110, SL61. Ảnh 66, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 67-70; TaL: 6,4-6,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu ít phân biệt với cổ. Có 1 tấm trước mắt tiếp xúc 

với tấm sau mũi, 2 tấm sau mắt. 1-2 tấm thái dương. Môi trên 7 tấm, tấm 3 và 4 tiếp 

xúc mắt. Môi dưới 7 tấm, có 4 tấm đầu tiên tiếp xúc tấm sau cằm trước. Vảy quanh 

thân 13:13:11(13) hàng cùng cỡ, xếp nối tiếp nhau. 223-226 tấm bụng. Tấm trước 

huyệt chia. Mút đuôi nhọn, 27-29 tấm dưới đuôi kép. Đầu màu đen với dải vàng 

nhạt chạy ngang. Lưng nâu đỏ, có 26-32 khoanh đen đậm xen kẽ 25-31 khoanh nâu 

đỏ, khoanh đen hẹp và khép kín ở mặt bụng, trên mỗi khoanh nâu đỏ có 2-3 chấm 

đen nhỏ. Bụng vàng nhạt với rải rác đốm đen từ cổ tới mút đuôi. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài sống nơi khô ráo trên mặt đất, vách đá, gốc 

cây hoặc trong thảm lá mục. Ban ngày rắn ẩn nấp dưới thảm lá mục, thân cây đổ 

mục, trong hốc đất đá. 

Nơi ghi nhận: Ba Động, Ba Chùa, Trà Thủy, Mộ Đức. 

Họ Rắn lục - Viperidae Oppel, 1811  

113. Rắn lục cườm - Protobothrops mucrosquamatus (Cantor, 1839)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: SL41, BT658, BT672. Ảnh 63, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 41,5-48,7; TaL: 9,1-10,3. 
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Đặc điểm nhận dạng: Đầu hình tam giác phủ vảy nhỏ, phân biệt với cổ. Có 2 

tấm gian mũi cách nhau bởi 2 vảy nhỏ, 3 tấm trước mắt. Tấm trên và dưới mắt dài 

hẹp, tấm dưới mắt không tiếp xúc trực tiếp với các tấm môi trên. Môi trên có 10-11 

tấm mỗi bên, tấm thứ 2 tạo thành một phần hố má. 12-13 tấm môi dưới mỗi bên. 

27-29 hàng vảy quanh thân, vảy có gờ. 193-197 tấm bụng. 93-97 tấm đuôi kép. Tấm 

trước huyệt nguyên. Đầu nâu sẫm với vệt trắng nhạt từ sau mắt đến cuối hàm trên. 

Lưng nâu nhạt với rải rác đốm xám nâu chạy dọc. Mỗi bên sườn có các vệt ngang 

nâu đen xuống sát bụng. Bụng trắng đục. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả 

của Nemes, et al., 2013 [109]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài sống cả trên cây và mặt đất nhưng chủ yếu 

hoạt động trên cây bụi, cây dây leo hay cây thân gỗ nhỏ ven bìa rừng hoặc dọc khe 

suối trong rừng phục hồi. Di chuyển chậm, không chủ động tấn công kẻ thù. Ghi 

nhận hoạt động đơn lẻ. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Trà Thủy, Ba Điền, Sơn Lập, Mộ Đức. 

114. Rắn lục mép trắng - Trimeresurus albolabris (Gray, 1842)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT317.  

Kích thước: SVL: 60,2; TaL: 15. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu hình tam giác phủ vảy nhỏ và nhẵn. Lỗ mũi ở 

giữa 1 tấm mũi, 2 tấm gian mũi tiếp xúc nhau. Mắt tròn, con ngươi hình elip dọc, có 

3 tấm trước mắt, 1 tấm trên mắt, 1 tấm dưới mắt dài, 2-3 tấm sau mắt nhỏ. Môi trên 

11 tấm, cách tấm dưới mắt 1-2 hàng vảy nhỏ. Môi dưới 13 tấm. Vảy lưng 21:21:15 

hàng, vảy có gờ rõ trừ hàng vảy ngoài cùng nhẵn. 164 tấm bụng. Tấm trước huyệt 

nguyên. 76 tấm dưới đuôi kép. Môi trắng đục. Mặt lưng xanh đậm, đoạn cuối đuôi 

đỏ nâu. Sườn có 1 đường trắng đục chạy dọc. Bụng xanh nhạt hay vàng nhạt. Mẫu 

vật có đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nguyễn Văn Sáng, 2007 [8]; 

Ziegler, 2007 [156]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài  thường sống trên cây bụi, cây dây leo dọc 

suối hoặc dưới tán rừng. Hoạt động vào ban ngày, về đêm thường quấn cơ thể vào 

cành cây để ngủ. Di chuyển chậm. Cá thể trưởng thành thường hoạt động đơn lẽ. 

Nơi ghi nhận: Ba Tơ. 
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115. Rắn lục xanh - Trimeresurus stejnegeri Schmidt, 1925  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU123, DTU129. 

Kích thước: SVL: 53,7-76,2; TaL: 14,5-17,3. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu hình tam giác phủ vảy nhỏ. Lỗ mũi ở giữa 1 tấm 

mũi, 2 tấm gian mũi cách nhau 1-2 vảy. Con ngươi hình elip dọc, 3 tấm trước mắt, 1 

tấm trên mắt lớn, 3-4 tấm sau mắt, 1 tấm dưới mắt dài. Môi trên 10-12 tấm, tấm thứ 

3 lớn nhất tiếp xúc với tấm dưới mắt. Môi dưới 13-14 tấm. Vảy quanh thân 21 hàng, 

vảy có gờ. 165 tấm bụng. Tấm trước huyệt nguyên. 66-77 tấm dưới đuôi kép. Môi 

trên vàng nhạt, có sọc trắng trắng mảnh. Mặt lưng xanh lá. Mặt bụng nhạt màu hơn 

lưng. Đuôi đỏ nâu gần hết. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Nguyễn Văn 

Sáng, 2007 [8]; Ziegler, et al., 2007 [156]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Loài thường sống trên cây gỗ nhỏ hoặc cây dây 

leo dọc suối. Hoạt động ban ngày, về đêm thường quấn cơ thể vào cành cây để ngủ. 

Không chủ động tấn công kẻ thù. 

Nơi ghi nhận: Ba Điền, Sơn Lập, Sơn Tịnh, Sơn Hà. 

116. Rắn lục vôn gen - Trimeresurus vogeli David, Vidal et Pauwels, 2001  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU128, BN61, ML23. Ảnh 64, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 28-44,7; TaL: 6,02-6,6. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu hình tam giác, phủ vảy nhỏ. 21-21-13(15) hàng 

vảy quanh thân, vảy có gờ. Môi trên 10 tấm, môi dưới 13 tấm mỗi bên. Tấm môi 

trên đầu tiên tách biệt với tấm mũi bởi 1-3 vảy. 161 tấm bụng. Tấm trước huyệt 

nguyên. 59 tấm dưới đuôi kép. Lưng xanh đậm, ở cá thể đực có những vệt trắng 

ngắn, mảnh, không liên tục dọc sống lưng. Mặt bụng nhạt màu hơn lưng. Mỗi bên 

sườn có 1 đường chỉ trắng viền phía dưới màu đỏ hoặc vàng. Đoạn cuối đuôi đỏ 

nâu. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Ziegler, et al., 2007 [156]. 

Một số đặc điểm sinh thái: Rắn thường sống trên cây bụi, cây dây leo dọc 

suối hoặc dưới tán rừng. Hoạt động vào ban ngày, về đêm thường quấn cơ thể vào 

cành cây để ngủ. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Trà Thủy, Ba Vinh. 
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BỘ RÙA - TESTUDINES LINNAEUS, 1758  

Họ Rùa đầu to - Platysternidae Gray, 1869  

117. Rùa đầu to - Platysternon megacephalum Gray, 1831  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MMBTP21. 

Kích thước: LC: 22,7; WC: 18,6; HC: 10,8; LP: 20,4; LT: 18,3. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu không thụt hết vào trong mai. Cằm và chi có các 

hạt lớn. Mai dẹp, màu nâu xám với các vệt đen. Các tấm sống có chiều rộng hơn 

chiều dài, giữa tấm có đường gờ rõ. Yếm và mặt dưới chi màu vàng nhạt. Dài đuôi 

xấp xỉ dài mai. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Douglas, et al., 2011 [31]. 

Nơi ghi nhận: Thị trấn Ba Tơ. 

118. Rùa hộp bua rê - Cuora bourreti Obst et Reimann, 1994  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MMBTP13. 

Kích thước: LC: 24,3; WC: 19,5; HC: 11,4; LP: 20,8; LT: 9,0. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu màu vàng hoặc nâu xám với nhiều chấm đen nhạt. 

Mai gồ cao với các đường gờ đen khác nhau, gờ đỉnh đen nhất. Yếm vàng nhạt, nâu 

hoặc đen hoàn toàn với chấm đen nhỏ trên mỗi tấm yếm. Chi phủ vảy sừng, tận 

cùng ngón có vuốt nhọn. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Douglas, et 

al., 2011 [31]. 

Nơi ghi nhận: Thị trấn Ba Tơ. 

119. Rùa đỏ - Cuora cyclornata Blanck, McCord & Le, 2006 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MMBTP57. 

Kích thước: LC: 21,2; WC: 15,5; HC: 9,8; LP: 18,8; LT: 7,0. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu vàng nhạt hoặc nâu thẫm với sọc đen mỗi bên. Cổ 

màu vàng cam. Mai nâu đỏ với 3 vạch đen. Yếm có tấm bản lề. Phía dưới tấm rìa 

nâu vàng với rải rác chấm đen. Chi và da màu vàng sẫm. 

Nơi ghi nhận: Thị trấn Ba Tơ. 

120. Rùa sa nhân - Cuora mouhotii (Gray, 1862)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MMBTP3. 

Kích thước: LC: 17,7; WC: 16,2; HC: 12,7; LP: 16,5; LT: 4,8. 
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Đặc điểm nhận dạng: Đầu màu nâu hoặc xám sẫm xen kẽ những vệt tối phía 

mõm và mỗi bên đầu. Tấm sống phẳng, có 3 đường gờ dọc trên mai. Diềm mai phía 

sau có hình răng cưa. Yếm vàng nhạt, trên mỗi tấm yếm có 1 đốm đen. Có khớp bản 

lề nhưng yếm không thể khép kín vào mai. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả 

của Douglas, et al., 2011 [31]. 

Nơi ghi nhận: TP Quảng Ngãi, Thị trấn Ba Tơ, Trà Thủy. 

121. Rùa dứa sọc - Cyclemys pulchristriata Fritz, Gaulke et Lehr, 1997  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BT92, BT93, BT94, BT95, BT96, BT98, 

BT99, TB34, TB37. Ảnh 72, phụ lục 6. 

Kích thước: LC: 9,8-20,3; WC: 7,3-16,3; HC: 4,5-9,8; LP: 8,8-19,8; LT: 2,7-7,4. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu và cổ có các sọc nâu vàng xen kẽ sọc xám nâu. 

Mai dẹp, tròn, màu xám nhạt, nâu xám hay vàng nhạt. Gờ sống lưng rõ. Các tấm rìa 

phía sau mai có hình răng cưa rõ, mặt dưới tấm rìa ở con non thường có các tia hình 

dẻ quạt màu đen. Yếm và mặt dưới tấm rìa vàng nhạt với các sọc đen ngắn hoặc 

đốm đen đậm phân bố rải rác trên các tấm, đặc điểm này thấy rõ ở con non, mờ dần 

ở con trưởng thành. Yếm có bản lề khép kín nằm ở ranh giới tấm cánh tay và tấm 

ngực. Các tấm yếm có đường nối hẹp, màu xám nhạt, 2 tấm phía trước huyệt lõm 

hình chữ V. Giữa các ngón có màng bơi, tận cùng mỗi ngón có vuốt nhọn, được phủ 

ngoài bởi các vảy cứng khác cỡ. Đuôi xám nâu hay xám đen, mút đuôi nhọn. 

Một số đặc điểm sinh thái: Ghi nhận loài phân bố ở độ cao từ 95 m  - 657 m, 

gặp nhiều nhất ở độ cao 100 m - 400 m. Loài thường hoạt động trong hoặc gần vực 

nước chảy chậm hoặc ở đầm lầy dưới tán rừng có độ che phủ cao. Rùa thường hoạt 

động về đêm. Loài đang bị khai thác quá mức, sinh cảnh sống bị tác động mạnh. 

Nơi ghi nhận: Gặp loài ở vùng rừng núi phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi (Ba 

Nam, Trà Thủy, Bình An, Minh Long), mở rộng vùng phân bố của loài về phía 

Nam, Việt Nam. 

122. Rùa cổ sọc - Mauremys sinensis (Gray, 1834)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MNBK1, MNBK2, MNBK3, MNBK4, 

MNBK5, MNBK6, MNBK7, MNBK8, MNBK9. Ảnh 69, phụ lục 6. 

Kích thước: LC: 8,5-20,3; WC: 6,2-17,5; HC: 4,2-9,8; LP: 8,2-19,8; LT: 2,5-7,4. 
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Đặc điểm nhận dạng: Đầu, cổ và chi có nhiều sọc trắng xen kẽ sọc vàng trên 

nền xám nhạt hay nâu nhạt. Mút mõm vượt hàm dưới. Cổ có nhiều hạt nhỏ. Mai gồ 

cao, hình bầu dục, màu nâu đen, gờ sống lưng rõ. Phía trước tấm sống lưng rộng hơn 

phía sau, phía sau tấm sống lưng cuối rộng hơn phía trước. Mặt dưới các tấm rìa có 

nhiều sọc hồng nhạt. Dài yếm xấp xỉ dài mai, bờ trước yếm phẳng. Yếm xám nhạt, 

mỗi tấm có đốm nâu sẫm, giữa các tấm có đường nối màu trắng đục. Phía sau yếm 

khuyết hình chữ V ngược. Chi phủ vảy sừng, tận cùng mỗi ngón có vuốt, có màng 

bơi giữa các ngón. Đuôi có gai nhọn. Màu sắc con non tương tự con trưởng thành. 

Một số đặc điểm sinh thái: Gặp loài sống ở vực nước tĩnh hoặc chảy chậm 

trong rừng. Kiếm ăn về đêm, thức ăn gồm ốc, giáp xác, cua, thực vật, trong điều 

kiện nuôi nhốt loài ăn dưa hấu. 

Nơi ghi nhận: Bình An, Bình Khương, Mộ Đức, Nghĩa Hành. 

123. Rùa trung bộ - Mauremys annamensis (Siebenrock, 1903)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: BS56. 

Kích thước: LC: 19,6; WC: 15,1; HC: 8,5; LP: 18,6; LT: 5,6. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu có 3 vạch vàng nhạt, trong đó 1 vạch qua mắt. 

Mai hình bầu dục. Yếm không có bản lề, màu vàng nhạt, trên mỗi tấm yếm có đốm 

đen đậm. Phía sau yếm khuyết hình chữ V ngược. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với 

mô tả của Douglas, et al., 2011 [31]. 

Nơi ghi nhận: Bình An, TP Quảng Ngãi, Mộ Đức, Đức Phổ. 

124. Rùa đất sê pôn - Cyclemys tcheponensis (Bourret, 1939) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MMBTP58. 

Kích thước: LC: 23,3; WC: 17,7; HC: 9,6; LP: 17,8; LT: 7,1. 

  Đặc điểm nhận dạng: Mai dẹp tròn, màu nâu đất hay xám đen. Cá thể trưởng 

thành có các sọc vàng cam xen kẽ sọc xám đen ở đầu, cổ. Tấm họng phẳng. Yếm 

nâu đen, bản lề không đóng kín. Đường nối giữa tấm đùi và tấm trước huyệt cong. 

Mặt dưới tấm rìa có mấu nhọn. Tấm trước huyệt lõm. Chi chắc khỏe, giữa các ngón 

không có màng bơi, tận cùng mỗi ngón có vuốt nhọn. Chi được phủ vảy cứng khác 

cỡ. Đuôi xám đen, mút đuôi nhọn. 

Nơi ghi nhận: Ba Nam, Ba Vinh, Trà Bồng. 
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125. Rùa đất lớn - Heosemys grandis (Gray, 1860) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MNBS2.  

Kích thước: LC: 16,5; WC: 15,2; HC: 0,75; LP: 15,3; LT: 2,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Đầu có những chấm màu cam hay đen. Yếm thường có 

màu vàng, mỗi tấm yếm và góc ngoài tấm riềm có các tia dẻ quạt màu đen từ một điểm tỏa 

vào trong. Mai dài hơn rộng, viền mai hình răng cưa. Cá thể trưởng thành có đường gờ nâu 

đỏ hay vàng nhạt dọc sống lưng. Thiếu tấm bản lề. 

Nơi ghi nhận: TT Ba Tơ. 

126. Rùa núi vàng - Indotestudo elongata (Blyth, 1853)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DVBT29. 

Kích thước: LC: 25,4; WC: 16,5; HC: 9,8; LP: 21,8; LT: 7,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Mai hình bầu dục. Đầu có 2 sọc vàng nhạt từ mút mõm 

đến gáy, trong đó đường sọc phía trên đi qua mắt. Yếm không có bản lề, có các vệt 

đen đậm đối xứng, giữa các vệt có viền vàng. Đặc điểm hình thái ở con non giống ở 

con trưởng thành. Đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của Douglas, 2011 [31]. 

Nơi ghi nhận: Ba Chùa, Sơn Lập. 

127. Rùa núi viền - Manouria impressa (Günther, 1882)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DVBT4. Ảnh 70, phụ lục 6. 

Kích thước: LC: 30,2; WC: 19,8; HC: 4,7. 

Đặc điểm nhận dạng: Mút mõm vàng nhạt. Mai nâu xám, rộng hơn dài. Bờ 

trước và sau mai có mấu nhọn hình răng cưa. Chính giữa mỗi tấm mai lõm sâu do 

các vòng đồng tâm tạo ra. Các tấm sống phẳng. Chân trước hình trụ, phủ vảy dày và 

cứng. Không có màng bơi giữa các ngón, tận cùng ngón có vuốt nhọn. Phía sau yếm 

khuyết hình chữ V ngược. 

Nơi ghi nhận: Ba Động, Sơn Lập, Trà Thủy. 

128. Ba ba trơn - Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835)  

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU86, DTU87, MNBS2. Ảnh 71, phụ lục 6. 

Kích thước: LC: 16,5-18,7; WC: 15,2-17,1; HC: 0,77-0,93; LP: 15-15,7; 

LT: 2,5-2,8. 

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể phủ da mềm màu nâu xám hoặc xám xanh. Mai 

dẹp, có các đường gờ ngắn chạy dọc mai và 1 đường gờ hình trụ quanh mai. Cá thể 
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trưởng thành có yếm màu trắng hoặc vàng sẫm, yếm màu cam với các đốm đen đối 

xứng ở cá thể non. Chi dẹp hình mái chèo, giữa các ngón có màng bơi, tận cùng 

ngón có vuốt nhọn. 

Một số đặc điểm sinh thái: Gặp loài trong khe suối, sông, ao. 

Nơi ghi nhận: Thị trấn Ba Tơ, Bình An, Mộ Đức. 

129. Ba ba nam bộ - Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: MNBS26.  

Kích thước: LC: 18,8; WC: 16,2; HC: 0,8; LP: 15,4; LT: 2,7. 

Đặc điểm nhận dạng: Mai nâu nhạt hay xám xanh với những đốm nhỏ vàng 

nhạt hoặc đen ở cá thể non, mai nhẵn ở cá thể trưởng thành. Bờ trước mai có hàng 

nốt sần nhỏ, tròn chạy dọc sau cổ. Yếm trắng nhạt. Chi dẹp hình mái chèo, giữa các 

ngón có màng bơi, tận cùng ngón có vuốt nhọn. 

Nơi ghi nhận: Ba Tơ. 

130. Ba ba gai - Palea steindachneri (Siebenrock, 1906) 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTUBS69 

Kích thước: LC: 16,5; WC: 15,2; HC: 0,77; LP: 15; LT: 2,5. 

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể phủ da mềm. Đầu có nhiều sọc đen với các nếp 

gấp da tạo thành đám sần ở cổ, có nhiều nốt sần lớn sau cổ, bờ trước và sau mai. 

Mai tròn dẹp, màu xám nhạt. Yếm trắng đục với các đốm xám sẫm. Chi dẹp hình 

mái chèo, giữa các ngón có màng bơi, tận cùng ngón có vuốt nhọn. 

Nơi ghi nhận: Ba Tơ. 

3.2. Đặc trưng khu hệ Lưỡng cư và Bò sát vùng Quảng Ngãi 

3.2.1. Đặc điểm phân bố của các loài LCBS 

3.2.1.1. Phân bố theo sinh cảnh 

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên (địa hình, thảm thực vật) cũng như mức độ tác 

động của con người, có thể chia VQN thành 6 sinh cảnh như sau: Rừng kín thường 

xanh ít bị tác động (rừng tự nhiên) (Ảnh 5, phụ lục 7); Rừng phục hồi (Ảnh 2, phụ 

lục 7); Rừng trồng, nương rẫy (Ảnh 3 và 4, phụ lục 7); Khu dân cư, bản làng; Đồng 

ruộng; Bãi cát ven biển (Ảnh 7, phụ lục 7). Phân bố của LCBS theo sinh cảnh được 

tổng hợp theo bảng 3.3, biểu hiện thành biểu đồ ở hình 3.6, chi tiết theo phụ lục 8. 

 



111 

Bảng 3.3. Số lượng loài Lưỡng cư và Bò sát trong họ phân bố theo sinh cảnh 

Tên họ 

Rừng kín 

thường xanh ít 

bị tác động 

Rừng phục 

hồi 

Rừng 

trồng và 

nương rẫy 

Khu dân cư, 

bản làng 

Đồng 

ruộng 

Bãi cát 

ven biển 

SL 

loài 
% SL % SL % SL % SL % SL % 

Bufonidae 1 2,56 2 5,13 2 5,13 1 2,56 1 2,56 1 2,56 

Megophryidae 4 10,26 4 10,26 3 7,69 - - - - - - 

Hylidae - - - - - - 1 2,56 - - - - 

Microhylidae 3 7,69 3 7,69 2 5,13 3 7,69 3 7,69 1 2,56 

Dicroglossidae 7 17,95 6 15,38 1 2,56 4 10,26 4 10,26 1 2,56 

Ranidae 5 12,82 5 12,82 2 5,13 1 2,56 2 5,13 1 2,56 

Rhacophoridae 13 33,33 11 28,21 2 5,13 7 17,95 - - 2 5,13 

Ichthyophiidae 1 2,56 1 2,56 - - 1 2,56 - - - - 

Tổng số 34 87,18 32 82,05 12 30,77 18 46,15 10 25,64 6 15,38 

Agamidae 7 7,45 4 4,26 1 1,06 3 3,19 - - 1 1,06 

Leiolepidae - - - - - - - - - - 1 1,06 

Gekkonidae 3 3,19 3 3,19 - - 3 3,19 - - 2 2,13 

Lacertidae 1 1,06 1 1,06 1 1,06 1 1,06 - - 1 1,06 

Scincidae 10 10,64 10 10,64 3 3,19 7 7,45 - - 4 4,26 

Anguidae 1 1,06 - - - - 1 1,06 - - - - 

Varanidae 2 2,13 - - - - - - - - - - 

Typhlopidae 1 1,06 1 1,06 - - 1 1,06 - - 1 1,06 

Pythonidae 2 2,13 - - - - - - - - - - 

Colubridae 13 13,83 11 11,7 2 2,13 9 9,57 3 3,19 3 3,19 

Homalopsidae - - - - - - 2 2,13 1 1,06 - - 

Lamprophiidae 1 1,06 1 1,06 - - - - - - - - 

Natricidae  4 4,26 6 6,38 - - 5 5,32 5 5,32 1 1,06 

Pareatidae 2 2,13 2 2,13 - - - - - - - - 

Pseudoxenodontidae 1 1,06 1 1,06 - - - - 1 1,06 - - 

Xenopeltidae - - 1 1,06 - - 1 1,06 - - 1 1,06 

Xenodermidae 1 1,06 1 1,06 - - 1 1,06 - - - - 

Elapidae 6 6,38 6 6,38 - - 3 3,19 - - - - 

Viperidae 3 3,19 3 3,19 1 1,06 1 1,06 - - - - 

Platysternidae - - 1 1,06 1 1,06 1 1,06 - - - - 

Geoemydidae 5 5,32 7 7,45 2 2,13 4 4,26 4 4,26 - - 

Testudinidae 2 2,13 2 2,13 - - - - - - - - 

Trionychidae - - - - - - 1 1,06 1 1,06 - - 

Tổng số 65 69,15 61 64,89 11 11,7 44 46,81 15 15,96 15 15,96 

Tính chung 99 73,33 93 68,89 23 17,04 62 45,93 25 18,52 21 15,56 

Ghi chú: SL - Số lượng 

* Sự phân bố của lưỡng cư theo sinh cảnh 

Rừng kín thường xanh ít bị tác động ghi nhận được số lượng loài nhiều nhất, 

34 loài (87,18% tổng số loài). Trong đó, họ Rhacophoridae có 13 loài (33,33%), 

Dicroglossidae có 7 loài (17,95%), Ranidae có 5 loài (12,82%), Megophryidae có 4 
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loài (10,26%), Microhylidae gặp 3 loài (7,69%), Bufonidae và Ichthyophiidae, mỗi 

họ có 1 loài phân bố (2,56%), họ Hylidae chưa gặp ở sinh cảnh này. Một số loài đặc 

trưng phân bố trong sinh cảnh này gồm: Cóc rừng (Ingerophrynus galeatus), Cóc 

mày đốm vàng (Leptobrachium xanthospilum), Nhái bầu hoa cương (Microhyla 

marmorata), Ếch nhẽo ban na (Limnonectes bannaensis), Ếch gai sần (Quasipaa 

verrucospinosa), Cóc nước mác ten (Occidozyga martensii), Ếch bám đá gai ngực 

(Amolops spinapectoralis), Nhái cây sừng (Gracixalus supercornutus),… 

Rừng phục hồi có 32 loài (82,05%), Rhacophoridae chiếm ưu thế, gặp 11 loài 

(28,21%); Dicroglossidae ghi nhận 6 loài (15,38%), Ranidae gặp 5 loài (12,82%), 

Megophryidae có 4 loài (10,26%), các họ còn lại gặp 1-3 loài. Một số loài đặc trưng 

trong sinh cảnh này: Cóc núi gớt (Ophryophryne gerti), Nhái bầu hây môn 

(Microhyla heymonsi), Ếch suối (Hylarana nigrovittata), Nhái cây ba na (Kurixalus 

banaensis), Nhái cây đốm ẩn (Philautus abditus),… 

Khu dân cư, bản làng có 18 loài (46,15%), trong đó họ Rhacophoridae có số 

loài cao nhất với 7 loài chiếm 17,95% tổng số loài, kế tiếp họ Dicroglossidae có 4 

loài chiếm 10,26%, họ Microhyla có 3 loài (7,69%), họ Megophryidae chưa gặp. 

Các họ còn lại gặp 1-2 loài. Một số loài đặc trưng trong sinh cảnh này: Nhái bén 

nhỏ (Hyla simplex), Ễnh ương thường (Kaloula pulchra), Cóc nước mác ten 

(Occidozyga martensii), Ếch cây mi an ma (Polypedates mutus),… 

Rừng trồng và nương rẫy có 12 loài (30,77%), trong đó họ Megophryidae có 

3 loài chiếm 7,69% tổng số loài. Họ Hylidae và Ichthyophiidae chưa gặp ở sinh 

cảnh này, các họ còn lại gặp 1-2 loài. Một số loài đặc trưng ở sinh cảnh này: Nhái 

bầu hoa (Microhyla fissipes), Cóc nhà (Duttaphrynus melanostictus), Chẫu chuộc 

(Hylarana guentheri), Ếch cây mi an ma (Polypedates mutus),… 

Ở đồng ruộng ghi nhận 10 loài (25,64%), trong đó họ Dicroglossidae gặp 4 

loài (10,26%), họ Microhylidae gặp 3 loài (7,69%), họ Ranidae có 2 loài (5,13%), 

họ Bufonidae có 1 loài phân bố (2,56%), các họ chưa gặp gồm: Megophryidae, 

Hylidae, Rhacophoridae và Ichthyophiidae. Một số loài đặc trưng ở sinh cảnh này: 

Ngóe (Fejervarya limnocharis), Ếch đồng (Hoplobatrachus rugulosus), Cóc nước 

sần (Occidozyga lima), Chẫu chuộc (Hylarana guentheri),… 
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Bãi cát ven biển chỉ có 6 loài (15,38%), trong đó Rhacophoridae gặp 2 loài 

chiếm 5,13%. Các họ không gặp gồm: Megophryidae, Hylidae và Ichthyophiidae. 

Mỗi họ chỉ có 1 loài phân bố (2,56%) gồm các họ: Bufonidae, Microhylidae, 

Dicroglossidae và Ranidae. Một số loài đặc trưng ở sinh cảnh này gồm: Cóc nhà 

(Duttaphrynus melanostictus), Ễnh ương thường (Kaloula pulchra), Ngóe 

(Fejervarya limnocharis), Chẫu chuộc (Hylarana guentheri), Ếch cây mi an ma 

(Polypedates mutus), Ếch cây trung bộ (Rhacophorus annamensis). 
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Hình 3.6. Tỷ lệ Lưỡng cư và Bò sát phân bố theo sinh cảnh 

Số loài LC ghi nhận trong rừng kín thường xanh ít bị tác động cao nhất (34 

loài), giảm dần ở rừng phục hồi (32 loài); khu dân cư, bản làng (18 loài); rừng 

trồng, nương rẫy có 12 loài; đồng ruộng có 10 loài và ít nhất ở sinh cảnh bãi cát ven 

biển, chỉ có 6 loài. Nhìn chung, sự phân bố của LC theo sinh cảnh ở VQN giảm dần 

theo mức độ tác động của con người và điều kiện môi trường sống, nên vùng cát 

ven biển có ít loài thích nghi với điều kiện khô cằn, nhiệt độ cao. 

* Sự phân bố của bò sát theo sinh cảnh  

Rừng kín thường xanh ít bị tác động ghi nhận được 65 loài phân bố (69,15% 

tổng số loài BS), trong đó họ Colubridae gặp 11 loài (11,7%), họ Scincidae 10 loài 

(10,64%), Agamidae 7 loài (7,45%), Elapidae có 5 loài (5,32%), Viperidae và 

Geoemydidae, mỗi họ gặp 3 loài (3,19%). Các họ không gặp gồm: Leiolepidae, 
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Homalopsidae, Xenopeltidae, Platysternidae và Trionychidae, các họ còn lại có 1-2 

loài phân bố. Một số loài đặc trưng trong sinh cảnh này gồm: Rồng đất (Physignathus 

cocincinus), Ô rô na ta li a (Acanthosaura nataliae), Ô rô vảy (Acanthosaura 

lepidogaster), Thằn lằn bay đốm (Draco maculatus), Nhông em ma (Calotes emma), 

Thằn lằn rắn (Dopasia gracilis), Thằn lằn cổ đốm đen (Scincella melanosticta), Rắn 

leo cây ngân sơn (Dendrelaphis ngansonensis), Rắn rồng cổ đen (Sibynophis 

collaris), Rùa dứa sọc (Cyclemys pulchristriata),… 

Rừng phục hồi ghi nhận được 61 loài (64,89%), ưu thế thuộc họ Colubridae và 

Scincidae, mỗi họ có 10 loài (10,64%), Geoemydidae và Natricidae, mỗi họ gặp 5 

loài (5,32%), Elapidae và Agamidae, mỗi họ có 4 loài (4,26%), họ Viperidae có 3 

loài (3,19). Các họ không gặp gồm: Leiolepidae, Anguidae, Varanidae, Pythonidae, 

Homalopsidae và Trionychidae. Các họ còn lại có 1-2 loài. Một số loài đặc trưng ở 

sinh cảnh này gồm: Nhông em ma (Calotes emma), Thằn lằn ngón giả bốn vạch 

(Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus), Liu điu chỉ (Takydromus sexlineatus), Thằn 

lằn tai vảy nhỏ (Tropidophorus microlepis), Rắn rào quảng tây (Boiga 

guangxiensis), Rắn nhiều đai (Cyclophiops multicinctus), Rùa trung bộ (Mauremys 

annamensis), Rùa cổ sọc (Mauremys sinensis),… 

Khu dân cư, bản làng ghi nhận 44 loài (46,81%), trong đó Colubridae chiếm 

ưu thế, gặp 9 loài (9,57%), kế tiếp, Scincidae có 7 loài (7,45%), Natricidae gặp 5 

loài (5,32%), Geoemydidae có 4 loài (4,26%). Các họ: Agamidae, Gekkonidae, 

Elapidae, mỗi họ có 3 loài phân bố (3,19%). Các họ không gặp gồm: Leiolepidae, 

Varanidae, Pythonidae, Lamprophiidae, Pareatidae, Pseudoxenodontidae và 

Testudinidae. Các họ còn lại có 1-2 loài. Một số loài đặc trưng ở sinh cảnh này 

gồm: Nhông xám (Calotes mystaceus), Thạch sùng đuôi sần (Hemidactylus frenatus), 

Thạch sùng đuôi dẹp (Hemidactylus garnotii), Rắn cườm (Chrysopelae ornata), Rắn 

sọc dưa (Coelognathus radiatus), Rắn bồng mê kông (Enhydris subtaeniata), Rắn 

hoa cỏ vàng (Rhabdophis chrysargus), Ba ba trơn (Pelodiscus sinensis),… 

Đồng ruộng và bãi cát ven biển, mỗi sinh cảnh gặp 15 loài (15,96%): 

Ở đồng ruộng, các loài BS thuộc 4 họ phân bố gồm: Natricidae có 5 loài 

(5,32%), Geoemydidae có 4 loài (4,26%), Colubridae có 3 loài (3,19%). Các họ có 
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1 loài (1,06%) gồm: Homalopsidae, Pseudoxenodontidae và Trionychidae, các họ 

còn lại không gặp loài nào, một số loài đặc trưng ở sinh cảnh này: Rắn ráo thường 

(Ptyas korros), Rắn bồng chì (Enhydris plumbea), Rắn hoa cỏ nhỏ (Rhabdophis 

subminiatus), Rắn hoa cân vân đen (Sinonatrix percarinata), Rùa xa nhân (Cuora 

mouhotii), Ba ba trơn (Pelodiscus sinensis),… 

Ở bãi cát ven biển có các họ phân bố: họ Scincidae có 4 loài (4,26%), họ 

Colubridae có 3 loài (3,19%), Gekkonidae gặp 2 loài (2,13%). Các họ chỉ gặp 1 loài 

gồm: Agamidae, Leiolepidae, Lacertidae, Typhlopidae, Natricidae, Xenopeltidae, 

các họ còn lại không gặp. Một số loài đặc trưng gồm: Thằn lằn chân ngắn bao ring 

(Lygosoma bowringii), Thằn lằn bóng hoa (Eutropis multifasciatus), Nhông cát sọc 

(Leiolepis guentherpetersi), Rắn mống (Xenopeltis unicolor), Rắn cườm 

(Chrysopelae ornata), Rắn sọc dưa (Coelognathus radiatus),… 

Rừng trồng và nương rẫy chỉ gặp 11 loài (11,7%), trong đó họ Scincidae có 3 

loài chiếm 3,19%. Có tới 16 họ không gặp loài nào gồm: Leiolepidae, Gekkonidae, 

Anguidae, Varanidae, Typhlopidae, Pythonidae, Homalopsidae, Lamprophiidae, 

Natricidae, Pareatidae, Pseudoxenodontidae, Xenopeltidae, Xenodermidae, 

Elapidae, Testudinidae, Trionychidae. 6 họ còn lại có 1-2 loài phân bố ở sinh cảnh 

rừng trồng và nương rẫy. Một số loài đặc trưng phân bố ở sinh cảnh này gồm: 

Nhông xanh (Calotes versicolor), Thằn lằn bóng đốm (Eutropis macularius), Rắn 

roi thường (Ahaetulla prasina), Rùa đầu to (Platysternon megacephalum),… 

Như vậy, sự phân bố của BS theo sinh cảnh có khác so với LC. Số lượng loài 

BS phân bố ở sinh cảnh rừng kín thường xanh ít bị tác động vẫn cao nhất với 65 

loài, giảm ở rừng phục hồi còn 61 loài, khu dân cư 44 loài, đồng ruộng và bãi cát 

ven biển có 15 loài, ít loài nhất là rừng trồng và nương rẫy, chỉ gặp 11 loài. 

Xét tổng thể về sự phân bố theo sinh cảnh của toàn bộ khu hệ LCBS ở VQN 

nhận thấy theo quy luật: sinh cảnh rừng kín thường xanh ít bị tác động và rừng phục 

hồi ghi nhận được số lượng loài LCBS nhiều nhất, với tỷ lệ tương ứng là 73,33% số 

loài ở rừng kín thường xanh và 68,89% ở rừng phục hồi. Số lượng loài giảm xuống 

45,93% ở khu dân cư và bản làng. Các sinh cảnh gồm: Rừng trồng và nương rẫy, đồng 
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ruộng, và bãi cát ven biển có số loài sinh sống ít nhất, chỉ có 18,52% số loài ở đồng 

ruộng, giảm xuống còn 17,04% ở rừng trồng, nương rẫy, và 15,56% ở bãi cát ven biển. 

Xét về mức độ phân bố đa sinh cảnh của các loài LCBS ở VQN nhận thấy: 

Có 1 loài (0,74%) là loài Ngóe (Fejervarya limnocharis) phân bố cả 6 sinh cảnh. 

11 loài (8,15%) có thể gặp ở 5 sinh cảnh, bao gồm: Nhái bầu hây môn 

(Microhyla heymonsi), Ếch cây mi an ma (Polypedates mutus), Ếch cây trung bộ 

(Rhacophorus annamensis), Liu điu chỉ (Takydromus sexlineatus), Thằn lằn bóng 

hoa (Eutropis multifasciatus), Thằn lằn bóng đốm (Eutropis macularius), Rắn ráo 

thường (Ptyas korros), Rùa dứa sọc (Cyclemys pulchristriata), Rùa cổ sọc 

(Mauremys sinensis). 

11 loài thường gặp trong 4 dạng sinh cảnh (8,15%), đại diện: Cóc nước sần 

(Occidozyga lima), Chẫu chuộc (Hylarana guentheri), Ếch suối (Hylarana 

nigrovittata), Nhông xanh (Calotes versicolor), Thằn lằn bóng đuôi dài (Eutropis 

longicaudatus), Rắn nước đốm vàng (Xenochrophis flavipunctatus), Rắn hoa cỏ nhỏ 

(Rhabdophis subminiatus), Rắn roi thường (Ahaetulla prasina), Rắn giun 

(Ramphotyphlops braminus). 

34 loài thường phân bố ở 3 dạng sinh cảnh (25,19%), đại diện: Cóc rừng 

(Ingerophrynus galeatus), Cóc mày đốm vàng (Leptobrachium xanthospilum), Cóc núi 

han x (Ophryophryne hansi), Ễnh ương thường (Kaloula pulchra), Cóc nước mác ten 

(Occidozyga martensii), Nhái cây ba na (Kurixalus banaensis), Ếch cây nếp da 

mông (Rhacophorus exechopygus), Ếch cây sần việt nam (Theloderma 

vietnamense), Thằn lằn vạch (Lipinia vittigera), Rắn rào quảng tây (Boiga 

guangxiensis), Rắn khuyết lào (Lycodon laoensis), Rắn khiếm trung quốc 

(Oligodon chinensis), Rắn hoa cân vân đen (Sinonatrix percarinata), Rắn hổ mang 

chúa (Ophiophagus hannah), Rùa sa nhân (Cuora mouhotii), Rùa trung bộ 

(Mauremys annamensis). 

41 loài thường phân bố ở 2 dạng sinh cảnh (30,37%), đại diện: Ếch poi lan 

(Limnonectes poilani), Ếch at ti gua (Hylarana attigua), Ếch bám đá gai ngực 

(Amolops spinapectoralis), Ếch cây ro bet in go (Rhacophorus robertingeri), Ếch 

cây màng bơi đỏ (Rhacophorus rhodopus), Ếch cây trường sơn (Theloderma 
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truongsonense), Nhông ba chê (Calotes bachae), Thằn lằn tai nam bộ 

(Tropidophorus cocincinensis), Thằn lằn phê nô ấn độ (Sphenomorphus indicus), 

Rắn sọc dưa (Coelognathus radiatus), Rắn hổ đất nâu (Psammodynastes 

pulverulentus), Rắn bồng chì (Enhydris plumbea), Rắn sãi bau len gơ (Hebius 

boulengeri), Rắn hổ mây ham tơn (Pareas hamptoni), Rắn lá khô thường 

(Sinomicrurus macclellandi), Rùa núi viền (Manouria impressa). 

37 loài thường chỉ ghi nhận trong 1 dạng sinh cảnh (27,41%), đại diện: 

Nhái cây sừng (Gracixalus supercornutus), Ếch gai sần (Quasipaa 

verrucospinosa), Thằn lằn cổ đốm đen (Scincella melanosticta), Ô rô 

(Acanthosaura nataliae), Kỳ đà (Varanus nebulosus), Rắn rồng cổ đen 

(Sibynophis collaris). 

3.2.1.2. Phân bố theo đai độ cao 

Hiện nay có quan điểm phân chia đai độ cao khác nhau ở VN. Đai cao trên 

700 m ở miền Bắc, 900 m ở miền Trung và 1000 m ở miền Nam, được xem là đai 

khí hậu ẩm, mát hoặc lạnh trong mùa đông, tương ứng với á nhiệt đới [40], [45]. 

VQN thuộc miền Trung Trung Bộ, có một số núi cao trên 1000 m ở các huyện vùng 

miền núi (Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà, Minh Long, Ba Tơ).   

Tham khảo kiểu phân chia đai cao của Bain và Hurley (2011) [90] và căn cứ 

vào điều kiện tự nhiên ở VQN (địa hình, thảm thực vật, mức độ tác động của người 

dân), có thể chia thành 3 đai cao ở vùng miền núi và trung du, không tính đến vùng 

bãi cát ven biển vì điều kiện khí hậu ở đây khác biệt, để xem xét sự phân bố theo độ 

cao của LCBS ở khu vực nghiên cứu, gồm: Dưới 300 m (Mật độ sông suối phân bố 

dày đặc, có nhiều vực nước tĩnh như ao, hồ, đầm lầy, hầu hết có các sinh cảnh đặc 

trưng của VQN ở đai cao này, các gò đồi và núi thấp thường tập trung nhiều ở đây, 

người dân thường xuyên tác động đến sinh cảnh qua hoạt động sản xuất, khai thác 

và sinh hoạt đời sống); từ 300 m -500 m (Mật độ sông suối phân bố ít hơn so với đai 

cao dưới 300m, suối có thác đổ, thảm thực vật ít đa dạng hơn, sinh cảnh chính gồm 

rừng tự nhiên, rừng trồng và nương rẫy); trên 500 m (Mật độ khe suối giảm hẳn, ít 

vực nước tĩnh, lưu tốc khe suối mạnh hơn, thác đổ mạnh, sinh cảnh chính gồm rừng 

tự nhiên và rừng trồng song thảm thực vật ít đa dạng, mật độ cây thấp, sự tác động 



118 

thường xuyên của người dân đến đai cao này thấp hơn các đai cao phía dưới). Dựa 

vào các mẫu vật bắt gặp và qua điều tra thông tin thu được, kết quả nghiên cứu 

được tổng hợp theo bảng 3.4 và hình 3.7, chi tiết về phân bố theo phụ lục 8. 

Bảng 3.4. Số lượng loài Lưỡng cư và Bò sát trong họ phân bố theo độ cao 

Tên lớp Tên họ 

Dưới 300 m 300 m - 500 m Trên 500 m 

SL 

loài 
% SL % SL % 

Amphibia  

1. Bufonidae 2 5,13 1 2,56 - - 

2. Megophryidae 4 10,26 4 10,26 - - 

3. Hylidae 1 2,56 - - - - 

4. Microhylidae 4 10,26 3 7,69 3 7,69 

5. Dicroglossidae 8 20,51 5 12,82 5 12,82 

6. Ranidae 5 12,82 5 12,82 2 5,13 

7. Rhacophoridae 12 30,77 13 33,33 8 20,51 

8. Ichthyophiidae 1 2,56 1 2,56 - - 

Tổng số  37 94,87 32 82,05 18 46,15 

Reptilia 

9. Agamidae 4 4,26 8 8,51 6 6,38 

10. Leiolepidae 1 1,06 - - - - 

11. Gekkonidae 5 5,32 3 3,19 3 3,19 

12. Lacertidae 1 1,06 2 2,13 - - 

13. Scincidae 9 9,57 10 10,64 1 1,06 

14. Anguidae 1 1,06 - - - - 

15. Varanidae 2 2,13 - - - - 

16. Typhlopidae 1 1,06 1 1,06 - - 

17. Pythonidae - - 2 2,13 - - 

18. Colubridae 13 13,83 12 12,77 4 4,26 

19. Homalopsidae 2 2,13 - - - - 

20. Lamprophiidae 1 1,06 - - - - 

21. Natricidae  7 7,45 6 6,38 1 1,06 

22. Pareatidae 1 1,06 2 2,13 1 1,06 

23. Pseudoxenodontidae - - 1 1,06 1 1,06 

24. Xenopeltidae 1 1,06 - - - - 

25. Xenodermidae - - 1 1,06 1 1,06 

26. Elapidae 4 4,26 6 6,38 3 3,19 

27. Viperidae 3 3,19 4 4,26 3 3,19 

28. Platysternidae 1 1,06 - - - - 

29. Geoemydidae 6 6,38 6 6,38 1 1,06 

30. Testudinidae 1 1,06 1 1,06 1 1,06 

31. Trionychidae 3 3,19 - - - - 

Tổng số 67 71,28 65 69,15 26 27,66 

Tính chung 104 77,04 97 71,85 44 32,59 

Ghi chú: SL - Số lượng 

* Sự phân bố của lưỡng cư theo độ cao 

Ở độ cao dưới 300 m ghi nhận được 37 loài (chiếm 94,87% tổng số loài LC), 

trong đó họ Rhacophoridae có 12 loài (30,77%), Dicroglossidae có 8 loài (20,51%), 

Ranidae có 5 loài (12,82%), các họ còn lại có 1-4 loài.  
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Ở độ cao từ 300 m đến 500 m ghi nhận 32 loài (82,05%), trong đó họ 

Rhacophoridae có 13 loài (33,33%), Dicroglossidae và Ranidae, mỗi họ có 5 loài 

(12,82%), họ Hylidae không gặp, các họ còn lại có 1-4 loài.  

Ở độ cao trên 500 m ghi nhận 18 loài (21,95%), thuộc họ Rhacophoridae có 

8 loài (9,76%), họ Dicroglossidae có 5 loài (12,82%), Microhylidae có 3 loài 

(7,69%), Ranidae có 2 loài (5,13%), các họ còn lại không gặp. 

 

Hình 3.7. Tỷ lệ Lưỡng cư và Bò sát phân bố theo độ cao 

* Sự phân bố của bò sát theo độ cao 

Ở độ cao dưới 300 m ghi nhận 67 loài (chiếm 71,28% tổng số loài BS), trong 

đó, họ Colubridae có 13 loài (13,83%), họ Scincidae có 9 loài (9,57%), họ 

Natricidae có 6 loài (6,38%), mỗi họ gặp 4 loài (4,26%) gồm: Agamidae, 

Gekkonidae, Elapidae và Geoemydidae, các họ không gặp gồm: Pythonidae, 

Pseudoxenodontidae và Xenodermidae, mỗi họ còn lại có 1-2 loài phân bố. 

Ở độ cao từ 300 m đến 500 m ghi nhận 65 loài (69,15%), họ Colubridae và 

Scincidae, mỗi họ có 10 loài (10,64%), họ Agamidae có 8 loài (8,51%), họ Elapidae 

có 5 loài (5,32%), các họ không gặp gồm: Leiolepidae, Anguidae, Varanidae, 

Homalopsidae, Lamprophiidae, Xenopeltidae, Platysternidae và Trionychidae, mỗi 

họ còn lại có 1-4 loài phân bố. 

Ở độ cao trên 500 m gặp được đại diện của 26 loài (27,66%), trong đó họ 

Agamidae có 6 loài (6,38%), các họ không gặp gồm: Leiolepidae, Lacertidae, 
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Anguidae, Varanidae, Typhlopidae, Homalopsidae, Lamprophiidae, Pythonidae, 

Xenopeltidae, Platysternidae và Trionychidae, mỗi họ còn lại có 1-3 loài phân bố. 

Những dẫn liệu trên cho thấy số lượng các loài LCBS trong VQN giảm dần 

theo độ cao. Ở đai cao dưới 300 m ghi nhận được số loài LCBS nhiều nhất, 104 loài 

chiếm 77,04% tổng số loài, giảm dần ở độ cao từ 300 m - 500 m chỉ còn 97 loài 

(71,85%) và thấp nhất ở độ cao trên 500 m, còn 44 loài (32,59%). Nếu tiến hành 

nghiên cứu ở đai cao trên 900 m của các núi cao trên 1000 m thì số lượng loài 

LCBS sẽ gặp ít hơn nữa. 

Có 27 loài LCBS gặp được ở 3/3 đai độ cao (20%), đại diện: Nhái bầu, Ếch 

nhẽo ban na, Ếch gai sần, Ếch bám đá gai ngực, Ếch at ti gua, Nhái cây sừng, Nhái 

cây ba na, Nhái cây đốm ẩn, Ếch cây mi an ma, Ếch cây ro bet in go, Ếch cây màng 

bơi đỏ, Rồng đất, Tắc kè, Rắn hoa cân vân đen, Rắn hổ mang chúa, Rắn lá khô 

thường, Rắn lục xanh, Rùa dứa sọc; 54 loài phân bố ở 2/3 đai độ cao (40%), đại 

diện: Ếch giun, Ếch cây nếp da mông, Cóc mày đốm vàng, Thằn lằn phê nô ấn độ, 

Thằn lằn tai, Thằn lằn bóng, Thằn lằn vạch, Tắc kè bay, Ô rô, Nhông xám, Rắn lục 

vôn gen, Rắn cạp nong, Rắn cạp nia, Rắn má, Rắn hổ xiên mắt to, Rắn nước đốm 

vàng, Rắn khiếm trung quốc, Rắn sãi bau len gơ, Rắn ráo, Rắn khuyết lào, Rắn rào 

quảng tây, Rắn mai gầm lát, Rùa trung bộ, Rùa cổ sọc; 54 loài (40%) chỉ gặp ở một 

độ cao xác định gồm: Nhái bén nhỏ, Nhông cát sọc, Thằn lằn rắn, Kỳ đà vân, Kỳ đà 

hoa, Rắn hổ đất nâu, Rắn mống, Ba ba trơn, Rắn bồng chì, Rắn bồng mê kông. 

3.2.1.3. Phân bố theo nơi ở 

Căn cứ vào sự phân chia nơi ở của Bain và Hurley (2011) [90] và sự quan sát 

thực địa những khu vực hoạt động của LCBS, có thể chia khu vực phân bố theo nơi 

ở thành 4 nhóm chính: trên cây (gồm các loài thường xuyên sống trên cây, hốc cây, 

bẹ, lá cây), trên mặt đất (gồm các loài thường xuyên ở trên mặt đất, chui rúc trong 

bụi cây, cỏ, lá khô), trong đất (trong hang, hốc đất, đá) và ở nước (gồm các loài 

thường xuyên ở ao, ruộng nước, vũng nước, suối, sông). Sự phân bố của các loài 

LCBS theo độ cao được tổng hợp trong bảng 3.5, hình 3.8, phụ lục 8. 
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Bảng 3.5. Số lượng loài Lưỡng cư và Bò sát trong họ phân bố theo nơi ở 

Tên lớp Tên họ 
Dưới nước Trong đất 

Trên mặt 

đất 
Trên cây 

SL  % SL % SL % SL % 

Amphibia  

1. Bufonidae - - - - 2 5,13 - - 

2. Megophryidae - - - - 4 10,26 - - 

3. Hylidae - - - - - - 1 2,56 

4. Microhylidae - - - - 4 10,26 - - 

5. Dicroglossidae 2 5,13 8 20,51 6 15,38 - - 

6. Ranidae 6 15,38 - - 6 15,38 1 2,56 

7. Rhacophoridae - - - - - - 13 33,33 

8. Ichthyophiidae - - 1 2,56 - - - - 

Tổng số  8 20,51 9 23,08 22 56,41 15 38,46 

Reptilia 

9. Agamidae - - - - 9 9,57 9 9,57 

10. Leiolepidae - - 1 1,06 1 1,06 - - 

11. Gekkonidae - - - - 3 3,19 3 3,19 

12. Lacertidae - - 1 1,06 2 2,13 - - 

13. Scincidae 2 2,13 11 11,7 9 9,57 - - 

14. Anguidae - - 1 1,06 - - - - 

15. Varanidae - - - - 2 2,13 - - 

16. Typhlopidae - - 1 1,06 - - - - 

17. Pythonidae - - - - 2 2,13 2 2,13 

18. Colubridae 9 9,57 2 2,13 12 12,77 6 6,38 

19. Homalopsidae 2 2,13 1 1,06 - - - - 

20. Lamprophiidae - - - - 1 1,06 1 1,06 

21. Natricidae  7 7,45 - - 7 7,45 4 4,26 

22. Pareatidae - - - - - - 2 2,13 

23.Pseudoxenodontidae 1 1,06 - - 1 1,06 1 1,06 

24. Xenopeltidae - - 1 1,06 - - - - 

25. Xenodermidae - - 1 1,06 - - - - 

26. Elapidae 4 4,26 3 3,19 5 5,32 3 3,19 

27. Viperidae - - - - - - 5 5,32 

28. Platysternidae 1 1,06 - - 1 1,06 - - 

29. Geoemydidae 2 2,13 5 5,32 5 5,32 - - 

30. Testudinidae - - 2 2,13 2 2,13 - - 

31. Trionychidae 3 3,19 - - - - - - 

Tổng số 31 32,98 30 31,91 62 65,96 36 38,3 

Tính chung 39 28,89 39 28,89 84 62,22 51 37,78 

Ghi chú: SL - Số lượng 

* Sự phân bố của lưỡng cư theo nơi ở 

Ghi nhận 22 loài LC thường hoạt động trên mặt đất, chiếm 56,41% số loài 

LC ở VQN, trong đó Ranidae và Dicroglossidae, mỗi họ 6 loài (15,38%), 

Microhylidae và Megophryidae, mỗi họ 4 loài (10,26%), họ Bufonidae có 2 loài 

(5,13%), các họ còn lại không gặp, chúng sống ở nơi khác. 15 loài (38,46%) thường 
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hoạt động trên cây: Họ Rhacophoridae có 13 loài (33,33%), Ranidae và Hylidae, 

mỗi họ 1 loài (2,56%), các họ còn lại không gặp. 9 loài (23,08%) thường hoạt động 

trong đất: Họ Dicroglossidae có 8 loài (20,51%) và 1 loài thuộc họ Ichthyophiidae 

(2,56%). Thường hoạt động dưới nước gặp 8 loài (20,51%), trong đó họ Ranidae có 

6 loài (15,38%), họ Dicroglossidae có 2 loài (5,13%). 

 
 

Hình 3.8. Tỷ lệ Lưỡng cư và Bò sát phân bố theo nơi ở 

* Sự phân bố của bò sát theo nơi ở 

Nhóm BS ở trên mặt đất gồm các loài sống ven bờ suối hoặc trên nền rừng, 

chui rúc trong bụi cây… có thời gian hoạt động chủ yếu trên mặt đất trong vùng 

nghiên cứu, có tới 62 loài chiếm 65,96% số loài BS ghi nhận, trong đó họ Colubridae 

12 loài (12,77%), Agamidae và Scincidae, mỗi họ có 9 loài (9,57%), họ Natricidae 7 

loài (7,45%), Elapidae và Geoemydidae, mỗi họ 5 loài (5,32%). Các họ sống trên mặt 

đất gồm 1-3 loài: Leiolepidae, Gekkonidae, Lacertidae, Varanidae, Pythonidae, 

Lamprophiidae, Pseudoxenodontidae, Testudinidae và Platysternidae. Các họ không 

thường hoạt động trên mặt đất gồm: Anguidae, Homalopsidae, Typhlopidae, 

Pareatidae, Xenodermidae, Xenopeltidae, Viperidae, và Trionychidae. 

Nhóm BS ở trên cây gồm các loài có phần lớn thời gian hoạt động trên cành, 

thân hoặc trong hốc cây, 36 loài (38,3%): Họ Agamidae có 9 loài (%), họ Colubridae 

có 6 loài (5,32%), Viperidae có 5 loài (5,32%), Natricidae có 4 loài (4,26%), mỗi họ 

có 1-3 loài phân bố gồm: Gekkonidae, Pythonidae, Lamprophiidae, Pareatidae, 

Pseudoxenodontidae, Elapidae, các họ còn lại không thường hoạt động trên cây. 
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Nhóm BS ở dưới nước gặp 31 loài (32,98%): Họ Colubridae có 9 loài 

(9,57%), Natricidae có 7 loài (7,45%), Geoemydidae có 4 loài (4,26%), Trionychidae 

có 3 loài (3,19%), mỗi họ gặp 1-2 loài phân bố gồm: Scincidae, Homalopsidae, 

Pseudoxenodontidae, Elapidae, Platysternidae, các họ còn lại không thường hoạt 

động dưới nước. 

Nhóm BS ở trong đất ghi nhận được số loài thấp nhất, có 30 loài (31,91%): Họ 

Scincidae có 11 loài (%), Geoemydidae có 7 loài (%), các họ không thường hoạt 

động trong đất gồm: Agamidae, Gekkonidae, Varanidae, Pythonidae, Lamprophiidae, 

Natricidae, Pareatidae, Pseudoxenodontidae, Viperidae, Platysternidae và 

Trionychidae, mỗi họ còn lại gặp 1-2 loài. 

Như vậy, đa số LCBS ở VQN hoạt động trên mặt đất, 84 loài (62,22%), 

trên cây có 51 loài (37,78%), nhóm trong đất và dưới nước đều ghi nhận 39 loài 

(28,89%). Tuy nhiên nhiều loài LCBS có thể hoạt động trong 2 hoặc cả 4 nơi 

sống tùy theo giai đoạn sinh trưởng, phát triển hoặc theo thời gian kiếm ăn.  

Kết quả quan sát đã ghi nhận được 7 loài LCBS (5,19%) hoạt động trong 3 nơi 

ở, thường có phạm vi hoạt động rộng, đa sinh cảnh. Đại diện: Chẫu chuộc, Rắn sãi 

bau len gơ, Rắn hoa cỏ nhỏ, Rắn hổ xiên mắt to, Rùa dứa sọc, Rùa cổ sọc. 

Gặp 65 loài thường hoạt động trong 2 nơi ở (48,15%), đại diện: Ếch 

nhẽo ban na, Ếch gai sần, Ếch bám đá gai ngực, Ếch suối, Rồng đất, Nhông, 

Tắc kè bay, Thằn lằn bóng, Thằn lằn chân ngắn, Trăn, Rắn rào quảng tây, Rắn 

khuyết, Rắn bồng chì, Rắn trán đào văn tiến, Rắn nhiều đai, Rắn lá khô thường, 

Rắn hổ mang, Rùa trung bộ, Rùa sa nhân, Rùa đầu to. 

Ghi nhận 63 loài thường hoạt động trong 1 nơi ở (46,67%), đại diện: 

nhóm Ếch cây, Ếch giun, Tắc kè, Thằn lằn rắn, Kỳ đà, Rắn leo cây ngân sơn, 

Rắn roi thường, Rắn hổ mây, Rắn mống, Rắn má, nhóm rắn lục, Ba ba. 

3.2.2. Đặc trưng địa lý động vật 

3.2.2.1. Quan hệ địa lý động vật của khu hệ LCBS VQN với tiểu vùng địa lý động 

vật theo Bain et al., 2011 

Theo nghiên cứu của Bain & Hurley, 2011 [90], sự phân chia các tiểu 

vùng địa lý động vật dựa vào địa hình, độ cao, địa chất, đặc điểm khí hậu và 

thảm thực vật. Theo quan điểm này thì khu hệ LCBS ở VQN có quan hệ địa lý 
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với 3 tiểu vùng địa lý động vật (CAN - Trung Trường Sơn, CSL - Vùng đất 

thấp Trung Nam Việt Nam, SAN - Nam Trường Sơn) thuộc 2 vùng địa lý 

(Vùng trên 450 m và vùng dưới 450 m), trong đó tập trung nhiều nhất ở  tiểu 

vùng CAN và CSL.  

So với danh sách LCBS có trong mỗi tiểu vùng theo tài liệu của Bain & 

Hurley, số lượng các loài LCBS ở VQN có tên trong mỗi tiểu vùng được tổng 

hợp trong bảng 3.6 và hình 3.9, danh sách LCBS phân bố trong mỗi tiểu vùng 

theo Bain & Hurley (2011) theo phụ lục 9. 

Bảng 3.6. Quan hệ địa lý động vật của khu hệ LCBS ở VQN 

với một số tiểu vùng địa lý động vật 

STT 
Tiểu 

vùng 

Lớp Lưỡng cư Lớp Bò sát Chung 

Số loài 

chung 
% 

Số loài 

chung 
% 

Số loài 

chung 
% 

1 CAN 39 95,12 73 76,04 112 81,75 

2 CSL 28 68,29 68 70,83 96 70,07 

3 SAN 18 43,9 55 57,29 73 53,28 

 

 

Hình 3.9. Tỷ lệ LCBS phân bố trong một số tiểu vùng địa lý động vật 
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Như vậy, khu hệ LCBS VQN có tỷ lệ thành phần loài cao nhất phân bố ở tiểu 

vùng Trung Trường Sơn - CAN (81,75%), giảm xuống ở tiểu vùng đất thấp Trung  

Nam Việt Nam - CSL (70,07%) và thấp nhất ở Nam Trường Sơn - SAN (53,28%). Ở 

vùng Trung Trung bộ, chỉ số tương đồng giữa khu hệ LCBS VQN so với một số khu 

vực lân cận không có sự thay đổi lớn. So với một số khu vực lân cận, có chỉ số 

tương đồng cao nhất với Kon Tum (djk = 0,86). Về phía Nam giảm xuống ở Gia Lai 

(djk = 0,77), về phía Bắc giảm chút ít ở Quảng Nam (djk = 0,84) (bảng 3.8).  

Sử dụng chỉ số tương đồng (Dice) trong phần mềm PAST để so sánh sự 

tương đồng TPL giữa VQN với một số tiểu vùng, được tổng hợp theo bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Chỉ số tương đồng (Dice) về thành phần loài Lưỡng cư và Bò sát 

ở VQN với một số tiểu vùng địa lý động vật 

Tiểu vùng CAN SAN CSL Vùng Quảng Ngãi 

CAN 1    

SAN 0,47 1   

CSL 0,70 0,62 1  

Vùng Quảng Ngãi 0,73 0,51 0,62 1 
           

Từ bảng 3.7 cho thấy, LCBS ở VQN có sự tương đồng về TPL so với tiểu 

vùng Trung Trường Sơn, chỉ số tương đồng djk = 0,73, kế tiếp với tiểu vùng đất 

thấp Trung  Nam Việt Nam (djk = 0,62) và ít gần gũi nhất so với Nam Trường Sơn 

(djk = 0,51). 

3.2.2.2. So sánh sự tương đồng về thành phần loài với một số vùng lân cận 

Danh sách các loài lưỡng cư và bò sát phân bố ở một số vùng lân cận được 

thống kê theo phụ lục 10. Tham khảo phân bố LCBS trong các vùng theo một số tài 

liệu được công bố gần đây kết hợp sử dụng phần mềm PAST [101] để so sánh sự đa 

dạng LCBS ở VQN với một số vùng lân cận gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đồng Nai. 

Kết quả được tổng hợp theo bảng 3.8 cho thấy khu hệ LCBS VQN có chỉ số 

tương đồng cao nhất với khu hệ LCBS vùng Kon Tum (djk= 0,86), có thể do cùng 

đặc điểm địa chất, độ cao và khí hậu, vùng nghiên cứu có sự chuyển tiếp hệ sinh 
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thái từ khối cao nguyên Kon Tum thấp dần độ cao xuống vùng nghiên cứu, vì vậy 

các loài dễ dàng phát tán và thích nghi. 

Xét về phía Bắc, khu hệ LCBS ở VQN có chỉ số tương đồng cao nhất với 

Quảng Nam (djk = 0,84); kế tiếp với Đà Nẵng (djk = 0,78); thấp hơn so với 

Thừa Thiên Huế (djk = 0,73) và Quảng Trị (djk = 0,70). 

Xét về phía Nam, khu hệ LCBS ở VQN có chỉ số tương đồng cao nhất so 

với vùng Gia Lai (djk = 0,77), kế tiếp so với Bình Định (djk = 0,74), thấp nhất so 

với Đồng Nai (djk = 0,71). 

Bảng 3.8. Chỉ số tương đồng (Dice) về TPL LCBS giữa VQN với vùng lân cận 

Địa điểm 

(Nguồn tư liệu) 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Trị 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Đà 

Nẵng 

Quảng 

Nam 

Kon 

Tum 

Bình 

Định 

Gia 

Lai 

Đồng 

Nai 

Quảng Ngãi  

(Nghiên cứu này) 
1         

Quảng Trị [24], [29], [128] 0,700 1        

Thừa Thiên Huế [63], [128] 0,732 0,746 1       

Đà Nẵng [36], [75], [128] 0.776 0,665 0,742 1      

Quảng Nam [5], [37], [128]  0,842 0,715 0,789 0,800 1     

Kon Tum [51], [128] 0,858 0,719 0,768 0,782 0,801 1    

Bình Định [46] 0,742 0,549 0,572 0,606 0,631 0,711 1   

Gia Lai [14], [128] 0,765 0,735 0,742 0,744 0,756 0,752 0,782 1  

Đồng Nai [128] 0.714 0,649 0,678 0,681 0,702 0,709 0,717 0,728 1 

Sử dụng phần mềm PAST để phân tích tập hợp theo nhóm về mức độ tương 

đồng TPL, theo hình 3.10 cho thấy nhánh gốc có hệ số nhánh là 100%, từ nhánh 

gốc chia thành 2 nhánh chính: nhánh tương đồng I gồm Gia Lai và Đồng Nai với hệ 

số nhánh là 31% và nhánh II gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, 

Quảng Nam và Bình Định với hệ số nhánh 23% 

Tại nhánh II tách thành 2 nhánh: Nhánh II.1 gồm Đồng Nai, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Đà Nẵng. Nhánh II.2 gồm Kon Tum và Bình Định được tách riêng thành 

nhánh độc lập, với hệ số nhánh là 72%, và Quảng Ngãi, Quảng Nam và Gia Lai tách 

thành nhánh riêng với hệ số nhánh là 85%. Tại nhánh II.1 được chia thành 2 nhánh, 

trong đó nhánh II.1.a là Đồng Nai được tách riêng, nhánh II.1.b phân ra Đà Nẵng và 
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Quảng Trị trên cùng 1 nhánh, còn Thừa Thiên Huế được tách riêng. Từ sự phân chia 

nhánh trên nhận thấy các vùng có khoảng cách địa lý gần nhau, có sự tương đồng địa 

hình, khí hậu thường có mức độ tương đồng khá cao. Tuy nhiên, mức độ tương đồng 

thành phần loài giữa các vùng chỉ tương đối do không tương đồng về diện tích, thời 

gian nghiên cứu và nỗ lực nghiên cứu ở mỗi vùng.  
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Hình 3.10. Mức độ tương đồng TPL LCBS giữa VQN và vùng lân cận 

(Giá trị gốc nhánh với 100 lần nhắc lại), TTH - Thừa Thiên Huế 

Nếu xét quan hệ địa lý về phía Nam thì Quảng Ngãi tiếp giáp hệ sinh thái 

với Bình Định, về phía Tây Nam tiếp giáp với Gia Lai, về phía Tây thì có sự 

chuyển tiếp hệ sinh thái rừng từ khối cao nguyên Kon Tum giảm dần độ cao 

xuống phía Đông vùng Quảng Ngãi. Nếu xét về phía Bắc thì Quảng Ngãi giáp 

ranh giới và nối tiếp hệ sinh thái rừng với vùng Quảng Nam. Vì vậy, những vùng 
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này có mức độ tương đồng TPL cao hơn các vùng khác. Các số liệu trên cho 

thấy khoảng cách địa lý, kiểu khí hậu, đặc điểm địa chất và chướng ngại địa lý 

có thể chi phối đến sự tương đồng về TPL giữa các vùng, song cũng chỉ tương 

đối do khác nhau về diện tích và thời gian nghiên cứu tại các vùng. 

Như vậy: 

Khu hệ LCBS phân bố nhiều nhất ở vùng CAN (81,75%), kế tiếp ở vùng 

CSL (70,07%), vùng SAN (53,28%), có chỉ số tương đồng TPL cao nhất với vùng 

Kon Tum (djk = 0,86), về phía Nam tương đồng cao nhất với vùng Gia Lai (djk = 

0,77), về phía Bắc tương đồng cao nhất với vùng Quảng Nam (djk = 0,84). 

Rừng kín thường xanh ít bị tác động có số lượng loài tập trung cao nhất, 

chiếm 73,33% tổng số loài phân bố; kế tiếp, rừng phục hồi có 68,89%; khu dân cư 

và bản làng (45,93%); Đồng ruộng (18,52%); Rừng trồng và nương rẫy (17,04%); 

Bãi cát ven biển (15,56%). Có 1 loài phân bố trong cả 6 sinh cảnh (0,74%), 11 loài 

ở 5/6 sinh cảnh (8,15%), 11 loài gặp ở 4/6 sinh cảnh (8,15%), 34 loài gặp ở 3/6 sinh 

cảnh (25,19%), 41 loài gặp ở 2/6 sinh cảnh (30,37%), 37 loài ghi nhận ở 1/6 sinh 

cảnh (27,41%). 

Thường phân bố dưới 300 m có 104 loài (77,04%); 300 m đến 500 m có 97 

loài (71,85%); trên 500 m có 44 loài (32,59%); 27 loài gặp ở 3/3 đai độ cao (20%); 

54 loài phân bố ở 2/3 đai độ cao (40%); 54 loài ghi nhận ở 1/3 đai độ cao (40%). 

Thường hoạt động trên mặt đất có 84 loài (62,22%); thường hoạt động trên 

cây có 51 loài (37,78%); trong đất và dưới nước, mỗi nơi hoạt động có 39 loài 

(28,89%); 7 loài thường hoạt động trong 3 nơi ở (5,19%); 65 loài thường hoạt động 

trong 2 nơi ở (48,15%); 63 loài thường hoạt động trong 1 nơi ở (46,67%). 

3.3. Giá trị bảo tồn và đề xuất giải pháp phát triển bền vững khu hệ Lưỡng cư 

và Bò sát vùng Quảng Ngãi  

3.3.1. Giá trị tài nguyên Lưỡng cư và Bò sát vùng Quảng Ngãi 

3.3.1.1. Giá trị sử dụng 

Trong vùng nghiên cứu, người dân khai thác và sử dụng các loài LCBS theo 

4 nhóm giá trị (hình 3.11): nhóm có giá trị thực phẩm, nhóm có giá trị thương mại, 

nhóm có giá trị dược liệu, nhóm có giá trị thẩm mĩ.  
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Tổng hợp kết quả nghiên cứu đã thống kê có 87 loài làm thực phẩm (chiếm 

63,5% số loài LCBS ở VQN). Hầu như các loài LC đều được đồng bào người dân 

địa phương làm thực phẩm. Trong số các loài làm thực phẩm có tới 60 loài (43,8%) 

cũng có thể bán cho chủ thu mua hoặc bán ngoài chợ, như Ngóe, Ếch đồng, các loài 

Rắn hổ mang, Rắn cạp nong, Kỳ đà, các loài Rùa, Ba ba trơn… 

Nhóm làm dược liệu chủ yếu gồm các loài rắn ngâm rượu, nấu cao (rùa), một 

số loài thằn lằn như Tắc kè, vài loài LC, tổng số có 49 loài (35,77%), đại diện: Thằn 

lằn bay đốm, Thằn lằn bay đông dương, Rắn sọc dưa, Rắn hổ mang chúa, Rắn cạp 

nong, Rắn cạp nia, Rắn ráo thường, Rắn lá khô thường, Thằn lằn tai nam bộ. 

Nhóm nuôi làm cảnh (thẩm mĩ) có 35 loài (25,55%), đại diện: Rùa dứa sọc, 

Rùa cổ sọc, Nhông xám, Nhông ba chê, Ô rô, Tắc kè. 

Nhóm không được con người sử dụng có 23 loài (16,79%), đại diện: Ếch 

giun nguyễn, Liu điu chỉ, Thằn lằn vạch, Thằn lằn rắn, Rắn giun. 

 

Hình 3.11. Tỷ lệ các nhóm giá trị sử dụng LCBS ở VQN  

3.3.1.2. Giá trị bảo tồn  

Trong 137 loài LCBS ghi nhận có 31 loài có giá trị bảo tồn (chiếm 22,63% 

tổng số loài), gồm 12 loài có tên trong NĐ32 (38,71%), 2 loài trong NĐ160 

(6,45%), 19 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) (61,29%), 19 loài trong 

Danh lục Đỏ IUCN (2017) (61,29%) (bảng 3.9). 
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Bảng 3.9. Danh sách các loài LCBS có giá trị bảo tồn ở VQN 

TT 

 

 

(1) 

Tên 

khoa học 

 

(2) 

Tên 

Việt Nam 

 

(3) 

Xếp loại bảo tồn 

NĐ32 

(2006) 

(4) 

NĐ160 

(2013) 

(5) 

SĐVN 

(2007) 

(6) 

IUCN 

(2017) 

(7) 

1 Ingerophrynus galeatus  Cóc rừng   VU  

2 Quasipaa spinosa Ếch gai   EN VU 

3 Quasipaa verrucospinosa  Ếch gai sần    NT 

4 Hylarana attigua  Ếch át ti gua    VU 

5 Rhacophorus annamensis  Ếch cây trung bộ    VU 

6 Rhacophorus exechopygus Ếch cây nếp da mông    VU 

7  Rhacophorus kio Ếch cây ki ô   EN VU 

8 Physignathus cocincinus  Rồng đất    VU  

9 Varanus nebulosus  Kỳ đà vân IIB  EN  

10 Varanus salvator  Kỳ đà hoa IIB  EN  

11 Coelognathus radiatus  Rắn sọc dưa IIB  VU  

12 Opisthotropis daovantieni  Rắn trán đào văn tiến    NT 

13 Ptyas korros  Rắn ráo thường   EN  

14 Bungarus candidus  Rắn cạp nia nam IIB    

15 Bungarus fasciatus  Rắn cạp nong IIB  EN  

16 Naja atra  Rắn hổ mang trung quốc    VU 

17 Naja siamensis Rắn hổ mang xiêm IIB  EN  

18 Ophiophagus hannah  Rắn hổ mang chúa IB PL1 CR VU 

19 Platysternon megacephalum  Rùa đầu to IIB  EN EN 

20 Cuora bourreti  Rùa hộp bua rê   EN  

21 Cuora cyclornata Rùa đỏ IB  CR  

22 Cuora galbinifrons Rùa hộp trán vàng   EN CR 

23 Cuora mouhotii  Rùa sa nhân    EN 

24 Heosemys grandis Rùa đất lớn IIB  VU VU 

25 Indotestudo elongata  Rùa núi vàng  IIB  EN EN 

26  Manouria impressa  Rùa núi viền IIB  VU VU 

27 Mauremys sinensis  Rùa cổ sọc    EN 

28 Mauremys annamensis Rùa trung bộ  PL1   

29  Pelodiscus sinensis  Ba ba trơn    VU 

30 Amyda cartilaginea Ba ba nam bộ    VU 

31 Palea steindachneri Ba ba gai   VU EN 

Tổng số  31 12 2 19 19 

        Ghi chú: (4) Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IB - Nghiêm cấm khai thác, sử 

dụng vì mục đích thương mại, nhóm IIB - Hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích 

thương mại. (5) Nghị định 160/2013/NĐ - CP: Phụ lục I - Danh sách các loài được 

ưu tiên bảo vệ. (6) Sách Đỏ Việt Nam (2007) và (7) Danh lục Đỏ IUCN (2017): CR 

- Cực kỳ nguy cấp, EN - Nguy cấp, VU - Sẽ nguy cấp, NT - Gần bị đe dọa. 
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Theo phụ lục 13 nhận thấy đa số loài có giá trị bảo tồn là đối tượng bị khai 

thác mạnh, kết hợp với bảng 3.9 thứ tự ưu tiên bảo tồn giảm dần như sau: Rắn hổ 

mang chúa, Trăn đất, Trăn gấm, Kỳ đà hoa, Kỳ đà vân, Rùa núi vàng, Rùa đầu to, 

Rùa núi vàng, Rùa núi viền, Rắn cạp nong, Rắn sọc dưa, giống Rùa hộp. 

Bảng 3.10. Tổng hợp số lượng LCBS có giá trị bảo tồn 

Cấp độ 

bảo tồn 

NĐ32 (2006) NĐ160 (2013) SĐVN (2007) IUCN (2017) 

SL % SL % SL % SL % 

Xếp loại 

bảo tồn 

2 (IB) 6,45 

2 PL1 6,45 

2 (CR) 6,45 5 (EN) 16,13 

10 IIB) 32,26 11 (EN) 35,48 11 (VU) 35,48 

- - 6 (VU) 19,35 

2 (NT) 6,45 

1 (CR) 3,23 

Tổng số 12 38,71 2 6,45 19 61,29 19 61,29 

Ghi chú: SL - Số lượng 

Từ bảng 3.10 và hình 3.12 cho thấy, xếp loại bảo tồn theo NĐ32 có 12 loài 

BS, chiếm 38,71% tổng số loài có giá trị bảo tồn, gồm 2 loài nhóm IB và 10 loài 

nhóm IIB. 

Xếp loại bảo tồn theo NĐ160 có 2 loài BS được ghi nhận (6,45%), gồm Rắn 

hổ mang chúa và Rùa trung bộ. 

Xếp loại bảo tồn theo Sách Đỏ Việt Nam (2007) có 19 loài (61,29%), gồm 2 

loài bậc CR, 11 loài bậc EN, 6 loài bậc VU, trong đó LC có 3 loài LC (9,68%) và 16 

loài BS (51,61%). 

Xếp loại bảo tồn theo Danh lục Đỏ IUCN (2017) có 19 loài (61,29%), trong 

đó có 6 loài LC (19,35%), 13 loài BS (41,94%), gồm 1 loài bậc CR, 5 loài bậc EN, 

11 loài bậc VU, 2 loài bậc NT. 
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Hình 3.12. Số lượng cấp độ bảo tồn LCBS có giá trị bảo tồn ở VQN 

Sự hiện diện 31 loài LCBS có giá trị bảo tồn cho thấy sự tiềm ẩn giá trị 

ĐDSH ở VQN và là cơ sở khoa học trong công tác bảo tồn và quản lý bền vững tài 

nguyên sinh vật trong vùng. 

3.3.2. Các nhân tố tác động tiêu cực đến Lưỡng cư và Bò sát vùng Quảng Ngãi 

Sinh cảnh sống của loài bị thu hẹp dần: Nguyên nhân của hiện trạng này là 

do chuyển đổi mục đích sử dụng từ rừng kín thường xanh ít bị tác động sang rừng 

phục hồi, rừng trồng hoặc nương rẫy khá cao tại vùng rừng núi đã làm mất dần các 

thuộc tính tự nhiên của sinh cảnh rừng vốn là nơi sống thuận lợi của đa số động vật, 

thực vật hoang dã (Ảnh 11, phụ lục 7). Ngoài ra, còn có tình trạng phá rừng làm 

nương rẫy ở Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Lập, Bình Sơn, Mộ Đức, Tây Trà. 

Khai thác tài nguyên sinh vật quá mức: Áp lực khai thác động vật từ nhu cầu 

thị trường ngày càng cao góp phần gia tăng khai thác tài nguyên thiên nhiên. Người 

dân đã chủ động làm những dụng cụ khai thác động vật khá hiệu quả như kích điện 

(Ảnh 9, phụ lục 7). Ngoài ra còn khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ diễn ra mạnh mẽ 

tại Ba Tơ, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long. Hoạt động mua bán động vật hoang dã và 

lưu thông gỗ thuận lợi hơn khi mạng lưới giao thông liên tỉnh phát triển, từ trung tâm 

vùng rừng núi có thể dễ dàng xuyên qua 3 tỉnh lân cận (Kon Tum, Gia Lai, Bình 

Định) nên kiểm lâm khó kiểm soát. VQN có hơn 85% là dân tộc ít người (dân tộc 

Hrê, Krông, Cor), đa số hộ dân có đời sống khó khăn và diện tích đất chiếm ưu thế là 

rừng núi, từ đó đã hình thành thói quen sống lệ thuộc vào khai thác rừng ở người dân. 
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Theo kết quả điều tra thì phần lớn người dân có ý thức và trách nhiệm chưa 

cao trong PTBV tài nguyên, một phần do còn phải chú trọng giải quyết vấn đề thiếu 

lương thực và nguồn đạm hàng ngày, thêm nữa là tập quán khai thác tài nguyên 

rừng và áp lực khai thác từ nhu cầu thị trường đối với một số loài có giá trị kinh tế 

cao như: rắn hổ mang chúa, trăn, kỳ đà, rắn sọc dưa, tắc kè, các loài rùa,… Sự khai 

khác động vật không chỉ từ người dân trong vùng mà còn gặp ở một số cư dân ngoài 

vùng đến lưu trú thời gian dài trong rừng để tìm trầm hương dọc suối, nếu thấy 

động vật rừng sẽ bắt, góp thêm nguyên nhân giảm nhanh số lượng cá thể của nhiều 

loài hoang dã ngoài tự nhiên. 

Ngoài ra, hoạt động xây dựng cơ bản (Ảnh 10, phụ lục 7) diễn ra trên diện 

rộng tại Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng, Mộ Đức, Đức Phổ, đã làm thay đổi 

đáng kể yếu tố hữu sinh và vô sinh thuận lợi cho sự sinh tồn của LCBS. 

3.3.3. Đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững 

3.3.3.1. Địa điểm cần ưu tiên bảo tồn 

Bảng 3.11. Đánh giá địa điểm ưu tiên bảo tồn LCBS ở VQN 

 

Địa điểm 

 

Tọa độ địa  

lý 

Đa 

dạng 

loài 

Số 

loài 

quý, 

hiếm 

Số loài 

bị khai 

thác 

mạnh 

Diện tích và 

chất lượng 

rừng  

Mức 

độ 

tác 

động 

Tổng 

điểm 

 

Ba Vinh 

N:14049'25''- 

14049'55'' 

E:108040'25''-

108040'39'' 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

25 

Sơn Lập N:15017'2,4'' 

E:108029'48'' 
4 4 3 5 4  23 

 

Bình An 

N:15019'30,3'' 

E:108036'5,5'' 

N:15019'30,5'' 

E:108036'5,5'' 

 

3 

 

3  

 

2 

 

2 

 

2 

 

13 

Trà Thủy N: 15017'55,7'' 

E:108028'12,1'' 
4 5 3 5 4 24 

Ba Chùa N:14046'35,4'' 

E:108042'39,2'' 
3 3 3 3 4 18 

Bình Chánh N: 14019'4,5'' 

E: 108036'8,5'' 
2 1 2 0 2 8 

Đức Phong N:14049'15,1'' 

E:108040'41,2'' 
3 1 2 1 2 10 

Ba Nam N: 14039'40,5'' 

E: 108036'24'' 
4 4 4 4 4 22 



134 

             Từ các số liệu được thể hiện trong bảng 3.11 và hình 3.13 cho thấy thứ tự ưu tiên 

bảo tồn của 8 khu vực là: Ba Vinh (25 điểm), Trà Thủy (24 điểm), Sơn Lập (23 điểm), 

Ba Nam (22 điểm), Ba Chùa (18 điểm), Bình An (13 điểm), Đức Phong (10 điểm). 

 

Hình 3.13. Tổng hợp số điểm đánh giá các địa điểm ưu tiên bảo tồn 

3.3.3.2. Các loài cần ưu tiên bảo tồn 

Ưu tiên bảo vệ các loài quý hiếm có mức độ đe dọa cao được xếp hạng trong 

SĐVN (2007) và các loài này ở Quảng Ngãi bị suy giảm do khai thác cạn kiệt trong 

thời gian dài cùng với sinh cảnh sống của loài bị tác động mạnh, giảm diện tích nên 

cần ưu tiên kiểm soát việc săn bắt trái phép và ưu tiên bảo tồn, gồm các loài: Rắn hổ 

mang chúa (Ophiophagus hannah), Trăn đất (Python molurus), Trăn gấm (Python 

reticulatus), Kỳ đà hoa (Varanus nebulosus), Kỳ đà vân (Varanus salvator), Rùa 

núi vàng (Indotestudo elongata), Rùa đất lớn (Heosemys grandis), Rùa hộp trán 

vàng (Cuora galbinifrons), Rùa đỏ (Cuora cyclornata), Rùa đầu to (Platysternon 

megacephalum), Rùa núi viền (Manouria impressa), Ba ba gai (Palea 

steindachneri), Rắn cạp nong (Bungarus fasciatus). 

Ở một số điểm nghiên cứu trong VQN có một số loài LCBS không thuộc 

danh sách các loài được xếp hạng, nhưng đang bị khai thác mạnh nên các hoạt động 

bảo tồn cũng cần chú ý nhằm duy trì và phục hồi quần thể của các loài đó: 

Limnonectes bannaensis; Ptyas korros; Ptyas mucosa; Physignathus cocincinus; 

Leiolepis guentherpetersi. 
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3.3.3.3. Các hoạt động cần ưu tiên bảo tồn 

Bảo vệ sinh cảnh sống của các loài LCBS bằng việc bảo vệ diện tích rừng tự 

nhiên hiện còn và đảm bảo khả năng phục hồi các khoảng rừng phục hồi. Nhóm giải 

pháp bảo vệ rừng gồm: 

Lực lượng chức năng (kiểm lâm) tăng cường giám sát, tuần tra những khu 

rừng cần được bảo vệ, xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép tài nguyên rừng, 

đặc biệt hành vi khai thác gỗ và sản phẩm rừng ngoài gỗ. 

Tăng cường hơn nữa công tác trồng và phục hồi rừng. Kiểm soát cháy rừng, 

nhất là kiểm soát đốt rừng làm nương rẫy. 

Khai thác bền vững tài nguyên LCBS, bao gồm: Kiểm soát hạn chế khai thác 

LCBS ở giai đoạn còn non. Kiểm soát săn bắt, khai thác, buôn bán, vận chuyển trái 

phép LCBS đã được xếp hạng trong SĐVN (2007) và nghị định của chính phủ. 

Nghiên cứu áp dụng quy trình nhân nuôi thử nghiệm một số loài có giá trị sử 

dụng cao đã được nuôi ở một số địa phương như Ba ba trơn, Ếch đồng, Rắn ráo 

trâu, Nhông cát sọc, Rồng đất, vào phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm giảm áp lực 

khai thác ngoài tự nhiên. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục 

qua hoạt động đoàn thể giúp người dân thấy được sự PTBV tài nguyên thiên nhiên 

là chiến lược lâu dài. Tích hợp nội dung bảo vệ môi trường, giảm tác động của thiên 

tai, giảm biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng vào một số bài học 

thuộc môn Sinh học, Hóa học, Tự nhiên và xã hội, Địa lý, Giáo dục công dân, Đạo 

đức, Hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhằm nâng cao ý thức và khuyến khích người dân 

địa phương tham gia bảo tồn ĐDSH. Hoàn thiện và cụ thể hóa các quy định về bảo 

tồn ĐDSH để áp dụng hiệu quả. Phổ biến thường xuyên và thực hiện nghiêm các 

văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo tồn động vật hoang dã nói chung. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

1.1. Đa dạng thành phần loài 

Đã ghi nhận được 137 loài LCBS ở VQN, thuộc 82 giống của 31 họ, 4 bộ 

LCBS. Trong đó có 41 loài LC thuộc 24 giống, 8 họ, 2 bộ, và 96 loài BS thuộc 58 

giống, 19 họ, 2 bộ; bổ sung cho VQN 86 loài. Bộ Có vảy (Squamata) đa dạng nhất 

cả về thành phần họ, giống và loài (19 họ, 48 giống, 81 loài). Kế tiếp là bộ Không 

đuôi (Anura) có 6 họ, 23 giống, 40 loài. Thứ 3 là bộ Rùa (Testudines) với 4 họ, 10 

giống, 15 loài. Thấp nhất là bộ Không chân (Gymnophiona) chỉ có 1 họ và 1 loài. 

Họ Rắn nước (Colubridae) đa dạng nhất về thành phần giống và loài trong các họ 

LCBS ở VQN với 11 giống, 17 loài; Họ Ếch cây (Rhacophoridae) đứng thứ 2 với 7 

giống, 13 loài. Giống Ếch cây (Rhacophorus) đa dạng về loài nhất trong các họ 

LCBS ở QN với 6 loài. Trung bình 1 bộ có 5,75 họ, 1 họ có 3,57 giống, 1 giống có 

1,67 loài. Lần đầu tiên mô tả đặc điểm nhận dạng và một số đặc điểm sinh thái của 

các loài LCBS ghi nhận được ở VQN. 

1.2. Đặc trưng địa lý động vật 

Khu hệ LCBS VQN có tỷ lệ loài phân bố cao nhất ở tiểu vùng Trung Trường 

Sơn - CAN (81,75%), giảm xuống ở tiểu vùng đất thấp Trung Nam Việt Nam - CSL 

(70,07%) và thấp nhất ở tiểu vùng Nam Trường Sơn - SAN (53,28%). 

Ở vùng Trung bộ, chỉ số tương đồng giữa khu hệ LCBS VQN so với một số 

khu vực lân cận không có sự thay đổi lớn. So với một số khu vực lân cận, có chỉ số 

tương đồng cao với Kon Tum (djk = 0,86), về phía Nam giảm xuống ở Gia Lai (djk 

= 0,77), về phía Bắc giảm chút ít ở Quảng Nam (djk = 0,84).  

1.3. Đặc điểm phân bố 

Theo sinh cảnh: TPL LCBS phân bố nhiều nhất ở sinh cảnh rừng tự nhiên 

(99 loài, 73,33%), giảm dần ở rừng phục hồi (93 loài, 68,89%); Khu dân cư, bản 

làng (62 loài, 45,93%), và thấp nhất ở bãi cát ven biển (21 loài, 15,56%). Mức độ đa 

sinh cảnh của LCBS ở VQN không cao, chỉ có 1 loài ghi nhận trong cả 6 sinh cảnh 

nghiên cứu, 11 loài ở 5 sinh cảnh, 11 loài ở 4 sinh cảnh, 34 loài ở 3 sinh cảnh, 41 

loài gặp ở 2 sinh cảnh, 37 loài chỉ ghi nhận ở 1 sinh cảnh.  
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Theo độ cao: Trong điều kiện tự nhiên ở Quảng Ngãi, số lượng loài LCBS 

giảm dần theo sự tăng lên của độ cao địa hình. Ghi nhận nhiều loài nhất ở độ cao 

dưới 300 m (104 loài, 77,04%), số loài LCBS giảm dần ở độ cao 300 m - 500 m (97 

loài, 71,85%) và thấp nhất ở độ cao trên 500 m (44 loài, 32,59%); 27 loài thường 

hoạt động trong 3/3 đai độ cao, 54 loài hoạt động trong 2/3 đai độ cao, và 54 loài 

chỉ hoạt động trong 1 đai độ cao. 

Theo nơi ở: Đa số loài thường hoạt động trên mặt đất (84 loài, 62,22%), số 

lượng loài LCBS giảm dần ở trên cây (51 loài, 37,78%); trong đất và dưới nước, 

mỗi nơi sống có 39 loài phân bố, 28,89%; 7 loài hoạt động trong 3 nơi ở, 65 loài 

thường hoạt động trong 2 nơi ở, 63 loài chỉ hoạt động trong 1 nơi ở. 

1.4. Giá trị bảo tồn và nhân tố tác động 

Khu hệ LCBS VQN có 31 loài có giá trị bảo tồn (chiếm 22,63% tổng số loài) 

gồm 12 loài trong NĐ32, 2 loài trong NĐ160, 19 loài có tên trong Sách Đỏ Việt 

Nam (2007), 19 loài trong Danh lục Đỏ IUCN (2017). Có 87 loài được sử dụng làm 

thực phẩm, 60 loài có giá trị thương mại, 49 loài làm dược liệu, 35 loài có giá trị 

thẩm mĩ, không được sử dụng có 23 loài. 

Tác động tiêu cực đến LCBS thể hiện ở chỗ sinh cảnh sống của loài bị thu 

hẹp dần do chuyển đổi đất canh tác từ rừng kín thường xanh ít bị tác động sang 

rừng phục hồi, rừng trồng hoặc nương rẫy, khai thác tài nguyên rừng quá mức do 

tập quán, nhu cầu thực phẩm và thị trường. 

2. Kiến nghị 

Tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết 

pháp luật, ý thức bảo vệ thiên nhiên, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm luật ĐDSH. 

Đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế. Giữ gìn môi trường sống của các loài, tránh 

gây ô nhiễm, săn bắt gây tác động xấu đến bảo tồn. Khai thác có kế hoạch và chọn 

lọc các loài quý hiếm, loài có nhiều giá trị sử dụng và bảo vệ nơi sinh sống của 

chúng. Hạn chế khai thác, tác động đến loài và địa điểm ưu tiên bảo tồn. 

Nghiên cứu áp dụng quy trình nhân nuôi thử nghiệm một số loài có giá trị sử 

dụng cao đã được nuôi ở một số địa phương như Ba ba trơn, Ếch đồng, Rắn ráo 

trâu, Nhông cát sọc, Rồng đất, vào phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm giảm áp lực 

khai thác ngoài tự nhiên. 
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            Duy trì thường xuyên và phát triển công tác bảo tồn LCBS, các loài ưu tiên 

bảo tồn gồm Rắn hổ mang chúa, Trăn đất, Trăn gấm, Kỳ đà hoa, Kỳ đà vân, Rùa 

núi vàng, Rùa đất lớn, Rùa đầu to, Rùa núi viền, Ba ba gai, Rắn cạp nong, Rắn sọc 

dưa, giống Rùa hộp. Địa điểm ưu tiên bảo tồn gồm rừng thường xanh thuộc xã: Ba 

Vinh, Trà Thủy, Sơn Lập, Ba Nam, Ba Chùa, Bình An, Đức Phong. 
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