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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 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 cùng 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 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, góp phần phục vụ trong công 

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

cũng như phục vụ 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) bổ sung cho 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 LCBS ở VQN. 

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 

về hiện trạng khu hệ LCBS ở VQN. Bổ sung dẫn liệu về đặc điểm nhận 

dạng, ghi nhận đặc điểm sinh thái và phân bố LCBS ở VQN. Xác định 

được 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 LCBS ở VQN. 

4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Lần đầu tiên mô tả đặc điểm nhận dạng, sinh thái, nơi phân bố 

của các loài LCBS ghi nhận bổ sung ở VQN. Cung cấp dẫn liệu khoa 

học và đề xuất kiến nghị PTBV tài nguyên LCBS ở VQN. Lưu giữ và 

sử dụng bộ mẫu vật LCBS trong nghiên cứu và giảng dạy các học phần 

về động vật. 

5. Đóng góp của luận án 

Cập nhật danh sách gồm 137 loài LCBS, trong đó có 41 loài lưỡng 

cư và 96 loài bò sát (31 loài thằn lằn, 50 loài rắn và 15 loài rùa). Mô tả 

đặc điểm nhận dạng 130 loài LCBS ở VQN. Phân tích đặc trưng phân 

bố các loài lưỡng cư và bò sát trong vùng. Xác định giá trị sử dụng và 

bảo tồn, các mối đe dọa đến tài nguyên lưỡng cư và bò sát ở vùng 

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



 

 

sát trong vùng Quảng Ngãi. Nhận định bước đầu về quan hệ địa lý động 

vật của khu hệ lưỡng cư và bò sát ở vùng Quảng Ngãi với một số khu 

vực lân cận. 

 

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 

Sau 1975, trong bối cảnh 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 nghiên cứu được công bố trên các tạp chí 

trong nước. 

Đến 2009, kết quả nghiên cứu trên toàn quốc được tuyển chọn 

vào kỷ yếu hội thảo quốc gia, đồng thời xuất bản tài liệu chuyên khảo 

về khu hệ LCBS của VN, đánh dấu bước ngoặt trong nghiên cứu về 

LCBS ở VN. Sau 2 năm, kết quả nghiên cứu tiếp tục được đăng tải 

trong kỷ yếu hội thảo quốc gia về LCBS, cho thấy công tác nghiên cứu 

được chú trọng và tiến hành thường xuyên trên toàn quốc. 

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

các tài liệu chuyên khảo nhằm cung cấp tư liệu LCBS tại địa phương 

của một khu vực phục vụ cho công tác nghiên cứu, nhân nuôi, cung 

cấp thông tin cho công việc bảo tồn trong vùng. 

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, ghi nhận loài mới, xác định đặc điểm sinh học, đặc 

điểm sinh thái, ký sinh trùng, bệnh học, nhân nuôi, góp phần xây dựng 

KBTTN, VQG ở một số địa phương, bảo tồn động vật, góp phần viết 

Động vật chí VN. 

1.1.2. Khái quát nghiên cứu Lưỡng cư và Bò sát ở VQN 

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 [76]. Tiếp 

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

Đức, tỉnh Quảng Ngãi có 123 loài động vật có xương sống [6]. 

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 các nghiên cứu trên chưa đề cập đến sự tương đồng TPL cũng 

như quan hệ địa lý động vật với các vùng lân cận. Vì vậy, để bổ sung 

và cập nhật dẫn liệu nghiên cứu về LCBS là cần thiết. 

1.2. Khái quát điều kiện tự nhiên và xã hội vùng Quảng Ngãi 

1.2.1. Vị trí địa lý 

VQN có diện tích đất tự nhiên 515.269 ha, thuộc sườn Đông của dãy 

Trường Sơn, gồm có 7 huyện thuộc khu vực đồng bằng, 6 huyện thuộc khu 

vực rừng núi 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. Nếu theo độ che phủ thì chia thành 

vùng rừng núi (khu vực miền núi) và vùng đồng bằng (khu vực đồng 

bằng ven biển). Vùng nghiên cứu có địa hình núi xâm thực bóc mòn 

và địa hình đồng bằng tích tụ dưới 50 m [28], [87]. 

1.2.3. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên sinh vật 

Tổng diện tích rừng là 277.860 ha, trong đó rừng kín thường 

xanh ít bị tác động có diện tích 109.878 ha, rừng phục hồi là 167.982 

ha, rừng trồng có 6.700 ha, trong đó rừng sản xuất 6.323 ha, rừng 

phòng hộ 377 ha. 

VQN có kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa của vùng duyên hải Nam 

Trung Bộ. Vùng có 2 mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa 

hè, thường xuyên xuất hiện thời tiết bất thường [28], [87]. 

Độ ẩm tương đối cao vào mùa mưa, ở vùng thấp độ ẩm khoảng 

85%, vùng cao lên đến 87%. Về mùa khô, lượng mưa khoảng 25-30% 

tổng lượng nước mưa. Các sông, suối có mật độ phân bố cao giữ vai trò 

cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất và phát triển thủy điện [28], [87]. 

1.2.4. Đặc điểm kinh tế xã hội 

Tổng dân số toàn tỉnh Quảng Ngãi là 1.236250 người, trong đó 

khu vực đồng bằng có 1.011173 người, khu vực miền núi có 206.278 

người, khu vực hải đảo 18.799 người. Sản xuất lâm nghiệp cùng với 

nông nghiệp được xác định là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế 

- xã hội [28], [87]. 

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 

Đã tiến hành khảo sát tại 14 điểm ở vùng rừng núi và 8 điểm ở 

vùng đồng bằng. 

2.1.2. Thời gian nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu ngoài thực địa được thực hiện từ tháng 9 

năm 2010 đến tháng 02 năm 2015 tại các điểm thuộc vùng nghiên cứu. 

Mỗi đợt khảo sát từ 5 đến 20 ngày, thống kê theo phụ lục 2. Nghiên cứu 

trong phòng thí nghiệm được thực hiện sau mỗi đợt khảo sát thực địa. 

So sánh mẫu vật với các nghiên cứu trước. Tham khảo các tài liệu 

chuyên sâu về LCBS và nhờ chuyên gia của viện Sinh thái và tài nguyên 

sinh vật thẩm định mẫu vật. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa 

* Quan sát, chụp ảnh, ghi nhận sinh cảnh, hành vi, khu vực hoạt 

động, nơi sinh sản, nơi kiếm ăn của loài ngoài tự nhiên. 

* Thu mẫu vật 

Ở mỗi điểm nghiên cứu thiết lập các tuyến khảo sát dựa vào bản đồ 

địa hình, tham khảo ý kiến kiểm lâm và người dân địa phương tham gia 

khảo sát. Tuyến khảo sát được chọn dọc theo đường mòn, khe suối, ven 

bờ ao, lối đi, dọc bờ mương, bãi cát ven biển, vườn cây, nương rẫy, bãi 

cỏ, hoặc đi xuyên vào rừng, và được thực hiện tại các sinh cảnh khác nhau 

thuộc các điểm nghiên cứu. Thời gian thu mẫu chủ yếu từ 19h đến 24h, 

một số loài được quan sát và ghi nhận vào ban ngày. 

Mẫu vật nghiên cứu còn được sưu tầm qua người dân bản địa sau 

khi đã hướng dẫn phương pháp xử lý và bảo quản mẫu vật. Một số loài 

phổ biến được ghi nhận qua chụp ảnh, quan sát trực tiếp ngoài tự nhiên, 

phỏng vấn hoặc mẫu lưu giữ trong nhà dân. 

Mẫu vật trùng lặp được ghi nhận rồi thả lại. Mẫu không được 

thu thập thì chụp ảnh, đo và đếm chỉ số hình thái, ghi lại đặc điểm nhận 

dạng để định loại. Chụp ảnh mẫu vật ngay sau khi thu để hỗ trợ phân 

loại. Ảnh một số loài LCBS ở VQN theo phụ lục 6. 

Định hình mẫu vật được thực hiện chủ yếu ngoài thực địa, bảo 

quản mẫu vật trong cồn 700 hoặc formalin 5 - 10%. 

* Phỏng vấn 

Phỏng vấn nhằm bổ sung và xác nhận thông tin nghiên cứu. 

Trong quá trình phỏng vấn có sử dụng ảnh màu của loài. Nội dung 

phỏng vấn tập trung xác nhận các loài có giá trị sử dụng phổ biến, loài 

có kích thước lớn và dễ nhận biết, loài có giá trị thương mại cao. Phỏng 



 

 

vấn bằng hỏi đáp trực tiếp hoặc dùng phiếu điều tra. 

Đối tượng được phỏng vấn gồm thợ soi động vật, kiểm lâm địa 

bàn, người buôn bán hoặc sử dụng LCBS trong vùng. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

* Xác định đặc điểm hình thái 

Thiết lập phiếu hình thái cho mỗi nhóm loài LCBS. Các số đo được 

thực hiện bằng thước tiểu li, thước kẹp, đơn vị đo là mm; các số đếm được 

hỗ trợ bởi kính lúp cầm tay, kính lúp soi nổi, kim nhọn. Mô tả đặc điểm 

nhận dạng dựa vào phân tích mẫu vật của loài kết hợp tham khảo tài liệu 

liên quan. 

Mẫu vật nghiên cứu còn được ghi nhận thông tin: Ngày thu mẫu, 

địa điểm thu mẫu, số lượng mẫu cùng gặp, người thu mẫu, dụng cụ thu 

mẫu, đặc điểm sinh thái của mẫu vật như: nhiệt độ, độ ẩm của môi 

trường, đặc điểm thời tiết, thời gian gặp mẫu, nơi gặp, độ cao, trạng 

thái cá thể khi gặp. 

* Xác định tên khoa học 

Xác định tên loài dựa vào đặc điểm hình thái của mẫu vật kết hợp 

tham khảo tài liệu để định loại cho mỗi nhóm loài. Ngoài ra còn tham khảo 

một số tài liệu và bài báo chuyên khảo chuyên sâu về LCBS: Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, 2003 [10]; Nguyễn Văn Sáng và cs, 2005 

[70], [72], [128]; Hoàng Xuân Quang và cs, 2008 [62]; [63]… 

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 khoa học của LC theo Frost, 2015 [100], của BS 

theo Uetz & Hosek, 2015 [154]; Nemes, et al., 2013 [109]; Pyron, 

2013 [140]; Zaher, 2009 [155]; Nguyen, et al., 2009 [128]. 

* 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 [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 

[13]; Sách Đỏ VN, Phần I: Động vật, 2007 [9]; Danh lục Đỏ IUCN, 

2017 [105]. 

* 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. 

* 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] qua đó thấy được mức độ tương đồng và gần gũi 

về TPL với mỗi tiểu vùng địa lý động vật. 

* Xử lý số liệu nghiên cứu 

Sử dụng phần mềm PAST theo Hammer, 2001 [101] để xử lý số 

liệu. 

2.3. Tư liệu nghiên cứu 

Mẫu vật nghiên cứu gồm 630 mẫu LCBS thu thập ở VQN. Dụng 

cụ nghiên cứu: GPS map 76S Garmin; đèn pin; kẹp, thòng lọng hoặc 

móc bắt rắn; túi vải, túi ni lông, thẩu nhựa để đựng và bảo quản mẫu 

vật; máy ảnh; cân khối lượng; thước kẹp; kính lúp cầm tay, kính lúp 

soi nổi; khay đựng mẫu vật; vở ghi; nhãn mẫu vật; kim tiêm y tế; hóa 

chất (cồn, formalin, ete). 

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 

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). 

Bảng 3.1. Danh sách các loài Lưỡng cư và Bò sát ở VQN 



 

 

T

T 

(1

) 

Tên khoa học 

(2) 

Tên Việt Nam 

(3) 

Nguồn 

tư liệu 

(4) 

Tài 

liệu 

(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* 2M  

 3. Megophryidae Bonaparte, 1850  Họ Cóc bùn   

5  Leptobrachium mouhoti Stuart, 

Sok et Neang, 2006 

Cóc mày mou - 

hot 

TL, M  [152] 

4 L. xanthospilum Lathrop, Murphy, 

Orlov et Ho, 1998 

Cóc mày đốm 

vàng* 

4M  

6 Ophryophryne gerti Ohler, 2003 Cóc núi gớt* 5M  

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

8 Xenophrys major (Boulenger, 

1908) 

Cóc mắt bên 4M  [152] 

 4. Microhylidae Günther, 1858  Họ Nhái bầu   

9 Kaloula pulchra Gray,1831 Ễnh ương thường* 2M  

10 Microhyla fissipes (Boulenger, 

1884) 

Nhái bầu hoa* 9M  

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

môn* 

8M  

12 M. marmorata Bain et Nguyen, 

2004 

Nhái bầu hoa 

cương* 
3M  

 5. Dicroglossidae Anderson, 1871 Họ Ếch nhái 

chính thức 

  

13 Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 

1829) 
Ngóe* 6M  

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 28M  [152] 

17 L. poilani (Bourret, 1942) Ếch poi-lan 13M  [152] 



 

 

18 Quasipaa verrucospinosa (Bourret, 

1937) 

Ếch gai sần* 6M  

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

20 Occidozyga lima (Gravenhorst, 

1829) 

Cóc nước sần* 4M  

21 O. martensii (Peters, 1867) Cóc nước mác 

ten* 

4M  

 6. Ranidae Batsch, 1796  Họ Ếch nhái    

22 Amolops spinapectoralis Inger, 

Orlov et Darevsky, 1999 

Ếch bám đá gai 

ngực 

19M  [152] 

23 Hylarana attigua (Inger, Orlov et 

Darevsky, 1999) 

Ếch át ti gua 7M  [152] 

24 H. nigrovittata (Blyth, 1856) Ếch suối 9M  [152] 

25 H. guentheri (Boulenger, 1882) Chẫu chuộc* 12M  

26 Odorrana morafkai (Bain, Lathrop, 

Murphy, Orlov et Ho, 2003) 

Ếch mô rap kai TL, M [152] 

27 O. banaorum (Bain, Lathrop, 

Murphy, Orlov et Ho, 2003) 

Ếch ba na* 3M  

  7. Rhacophoridae Hoffman, 1932  Họ Ếch cây   

28 Feihyla cf. vittata (Boulenger, 

1887) 

Nhái cây sọc* 2M  

29 Gracixalus supercornutus (Orlov, 

Ho et Nguyen, 2004) 

Nhái cây sừng* 25M  

30 Kurixalus banaensis (Bourret, 

1939) 

Nhái cây ba na 30M  [152] 

31 Philautus abditus Inger, Orlov et 

Darevsky, 1999 

Nhái cây đốm ẩn 17M  [152] 

32 Polypedates mutus (Smith, 1940) Ếch cây mi-an-

ma* 

35M  

33 Rhacophorus annamensis Smith, 

1942 

Ếch cây trung bộ 24M  [152] 

34 R. exechopygus Inger, Orlov et 

Darevsky, 1999 

Ếch cây nếp da 

mông* 

7M  

35 R. kio Ohler et Delorme, 2006 Ếch cây ki-ô* 4M  

36 R. orlovi Ziegler et Kohler, 2001 Ếch cây ooc-lốp 3M [152] 

37 R. rhodopus Liu et Hu, 1960 Ếch cây màng bơi 

đỏ* 
4M  

38 R. robertingeri Orlov, Poyarkov, 

Vassilieva, Ananjeva, Nguyen, 

Nguyen et Geissler, 2012 

Ếch cây ro-bet-in-

go 

46M  [152] 



 

 

39 Theloderma vietnamense 

Poyarkov, Jr, Orlov, Moisseva, 

Pawangkhanant, Ruangsuwan, 

Vassilieva, Galoyan, Nguyen et 

Gogoleva, 2015 

Ếch cây sần việt 

nam* 

4M  

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* 2M  

Reptilia Laurenti, 1768 Lớp Bò sát   

 I. Squamata Oppel, 1811  Bộ Có vảy   

 1. Agamidae Gray, 1827  Họ Nhông   

1 Physignathus cocincinus Cuvier, 

1829 

Rồng 

đất

  

3M  [109] 

2 Acanthosaura nataliae Orlov, 

Nguyen et Nguyen, 2006 

Ô rô na-ta-li-a 5M  [109] 

3 A. lepidogaster (Cuvier, 1829) Ô rô vảy 4M  [109] 

4 Calotes emma Gray, 1845 Nhông em - ma* 2M1  

5 C. bachae Hartmann, Geissler, Poyarkov, 

Jr, Ihlow, Galoyan, Rödder et Böhme, 

2013 

Nhông ba chê* 2M  

6 C. mystaceus Duméril et Bibron, 

1837 

Nhông xám 2M  [109] 

7 C. versicolor (Daudin, 1802) Nhông xanh* 5M  

8 Draco maculatus (Gray,1845) Thằn lằn bay 

đốm* 

8M  

9 D. indochinensis Smith, 1928 Thằn lằn bay đông 

dương 

13M  [109] 

 2. Leiolepidae Fitzinger, 1843 Họ Nhông cát   

10 Leiolepis guentherpetersi 

Darevsky et Kupriyanova, 1993 

Nhông cát sọc 2M  [109] 

 3. Gekkonidae Gray, 1825  Họ Tắc kè   

11 Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus 

Rösler, Nguyen, Ngo et Ziegler, 

2008 

Thạch sùng ngón 

giả bốn vạch 

27M  [109] 

12 C. irregularis (Smith, 1921) Thạch sùng ngón 

vằn lưng 

1M  

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

14 Hemidactylus frenatus Schlegel, 

1836 

Thạch sùng đuôi sần 2M  [109] 



 

 

15 H. garnotii Duméril et Bibron, 1836 Thạch sùng đuôi 

dẹp* 
2M  

 4. Lacertidae Gray, 1825 Họ Thằn lằn 

chính thức 

  

16 Takydromus sexlineatus (Daudin, 

1802) 

Liu điu chỉ 14M  [109] 

17 T. hani Chou, Nguyen & Pauwels, 

2001 

Liu điu xanh QS  

 5. Scincidae Oppel, 1811 Họ Thằn lằn 

bóng 

  

18 Eutropis longicaudatus (Hallowell, 

1856) 

Thằn lằn bóng đuôi dài 3M  [109] 

19 E. macularius (Blyth, 1853) Thằn lằn bóng đốm* 12M  

20 E. multifasciatus (Kuhl, 1820) Thằn lằn bóng hoa 12M  [109] 

21 Lipinia vittigera (Boulenger, 1894) Thằn lằn vạch* 4M  

22 Lygosoma corpulentum Smith, 

1921 

Thằn lằn chân ngắn 

bao* 
3M  

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

bao ring 

1M1  [109] 

24 Scincella melanosticta (Boulenger, 

1887) 
Thằn lằn cổ đốm đen 2M  [109] 

25 Sphenomorphus indicus (Gray, 

1853) 

Thằn lằn phê nô ấn độ 2M  [109] 

26 S. maculatus (Blyth, 1853) Thằn lằn phê nô 

đốm* 
2M  

27 Tropidophorus cocincinensis 

Duméril et Bibron, 1839 

Thằn lằn tai nam 

bộ 

13M  [109] 

28 T. microlepis Günther, 1861 Thằn lằn tai vảy 

nhỏ* 
12M  

 6. Anguidae Oppel, 1811 Họ Thằn lằn rắn   

29 Dopasia gracilis Gray, 1845 Thằn lằn rắn 1M1  [109] 

 7. Varanidae Merrem, 1820 Họ Kỳ đà   

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

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

 8. Typhlopidae Merrem, 1820 Họ Rắn giun   

32 Ramphotyphlops braminus (Daudin, 

1803) 

Rắn giun thường* 4M  

 9. Pythonidae Fitzinger, 1826 Họ Trăn   

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

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

 10. Xenopeltidae Gray, 1849 Họ Rắn mống   



 

 

35 Xenopeltis unicolor Reinwardt, 

1827 

 Rắn mống* 4M1  

 11. Colubridae Oppel, 1811 Họ Rắn nước   

36 Ahaetulla prasina (Boie, 1827) Rắn roi thường 16M  [109] 

37 Calamaria pavimentata Duméril, 

Bibron et Duméril, 1854 

Rắn mai gầm lát 2M  [109] 

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

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

40 Oligodon chinensis (Günther, 

1888) 

Rắn khiếm trung quốc 3M  [109] 

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

42  Coelognathus radiatus (Boie, 

1827) 

Rắn sọc dưa* 5M  

43 Cyclophiops multicinctus (Roux, 

1907) 

Rắn nhiều đai* 3M  

44 Dendrelaphis ngansonensis (Bourret, 

1935) 
Rắn leo cây ngân sơn 1M  [109] 

45 D. pictus (Gmelin, 1789) Rắn leo cây 

thường 

1M  

46 Lycodon rosozonatum Hu et Zhao, 

1972 

Rắn lệch đầu 

hồng* 

4M  

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

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

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

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

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

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

 12. Homalopsidae Günther, 1864 Họ Rắn bồng   

53 Enhydris plumbea (Boie, 1827) Rắn bồng chì* 5M  

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

 13. Lamprophiidae Fitzinger, 

1843 
Họ Rắn hổ đất   

55 Psammodynastes pulverulentus (Boie, 

1827) 
Rắn hổ đất nâu* 7M  

 14. Natricidae Bornaparte, 1838 Họ Rắn sãi   

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

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

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

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

60 Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 

1837) 

Rắn hoa cỏ nhỏ 6M [109] 

61 R. chrysargus (Schlegel, 1837) Rắn hoa cỏ vàng* 4M  



 

 

62 Sinonatrix percarinata (Boulenger, 

1899) 
Rắn hoa cân vân đen 4M [109] 

63 Xenochrophis flavipunctatus 

(Hallowell, 1861) 

Rắn nước đốm 

vàng 

8M [109] 

64 Opisthotropis daovantieni Orlov, 

Darevsky et Murphy, 1998 

Rắn trán đào văn 

tiến* 

5M  

 15. Pareatidae Romer, 1956 Họ Rắn hổ mây   

65 Pareas hamptoni (Boulenger, 

1905) 

Rắn hổ mây ham - 

tơn 
8M [109] 

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

 16. Pseudoxenodontidae McDowell, 

1987 
Họ Rắn hổ xiên   

67 Pseudoxenodon macrops (Blyth, 

1854) 

Rắn hổ xiên mắt to 2M  [109] 

 17. Xenodermidae Gray, 1849 Họ Rắn xe điếu   

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

69 F. smithi Ziegler, David, Miralles, 

Doan & Nguyen, 2008 

Rắn má x - mit 1M  

 18. Elapidae Boie, 1827 Họ Rắn hổ   

70 Bungarus candidus (Linnaeus, 

1758) 

 Rắn cạp nia nam* 4M  

71 B. fasciatus (Schneider, 1801)  Rắn cạp nong* 5M  

72 Naja atra Cantor, 1842 Rắn hổ mang 

trung quốc* 

DV, A  

73 N. siamensis Laurenti, 1768 Rắn hổ mang xiêm PV  

74 Ophiophagus hannah (Cantor, 

1836) 

Rắn hổ mang 

chúa* 

QS, 

DV 

 

75 Sinomicrurus macclellandi (Reinhardt, 

1844) 
Rắn lá khô 

thường* 

3M  

  19. Viperidae Oppel, 1811 Họ Rắn lục   

76 Protobothrops mucrosquamatus 

(Cantor, 1839) 

Rắn lục cườm 3M  [109] 

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

78 Ovophis monticola (Günther, 

1864) 

Rắn lục núi PV  

79 Trimeresurus albolabris Gray, 1842 Rắn lục mép trắng TL, M  [109] 

80 T. stejnegeri Schmidt, 1925 Rắn lục xanh* 4M  

81 T. vogeli David, Vidal et Pauwels, 

2001 

Rắn lục vôn-gen 4M  [109] 

 II. Testudines Batsch, 1788 Bộ Rùa   

 20. Platysternidae Gray, 1869 Họ Rùa đầu to   



 

 

82 Platysternon megacephalum Gray, 

1831 

Rùa đầu to* QS, M  

 21. Geoemydidae Theobald, 1868 Họ Rùa đầm   

83 Cuora bourretii Obst et Reimann, 

1994 

Rùa hộp bua-rê* 1M  

84  C. mouhotii (Gray, 1862) Rùa sa nhân* 2M  

85 C. cyclornata Blanck, McCord & Le, 

2006 

Rùa đỏ PV  

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

87 Cyclemys pulchristriata Fritz, 

Gaulke et Lehr, 1997 

Rùa dứa sọc 4M  [109] 

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

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

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

91 M. annamensis (Siebenrock, 1903) Rùa trung bộ* 2M  

 22. Testudinidae Batsch, 1788 Họ Rùa núi   

92  Indotestudo elongata (Blyth, 

1853) 

Rùa núi vàng* DV  

93  Manouria impressa (Günther, 

1882) 

Rùa núi viền* DV  

 23. Trionychidae Fitzinger, 1826 Họ Ba ba   

94  Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 

1835) 

Ba ba trơn* 15M  

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

96 Palea steindachneri (Siebenrock, 

1906) 

Ba ba gai 1M  

3.1.2. Ghi nhận bổ sung và sự thay đổi về phân loại học 
Ghi nhận bổ sung 86 loài LCBS cho khu hệ LCBS ở VQN, gồm 

25 loài lưỡng cư và 61 loài bò sát. Cập nhật và bổ sung khu vực phân 

bố và bước đầu xác định đặc điểm sinh thái của một số loài. 

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, Ếch cây 

sần việt nam, Nhông ba chê. 

3.1.3. Cấu trúc thành phần phân loại học khu hệ LCBS VQN 

Cấu trúc TPL LCBS được tổng hợp trong hình 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5. 



 

 

 

Hình 3.1. Tỷ lệ các bậc phân loại trong các bộ Lưỡng cư và Bò sát 

Hình 3.2. Số lượng giống và loài Lưỡng cư theo họ 
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Hình 3.3. Số lượng giống và loài ở các họ trong phân bộ Thằn lằn 

 

Hình 3.4. Số lượng giống và loài ở các họ trong phân bộ Rắn 

Hình 3.5. Số lượng giống và loài ở các họ trong bộ Rùa 



 

 

3.1.4. Đặc điểm nhận dạng 

Mô tả đặc điểm nhận dạng chính của 130 loài LCBS ghi nhận ở 

VQN dựa trên mẫu thu, tư liệu thu thập kết hợp tham khảo tài liệu đã 

công bố. Thứ tự trình bày ở mỗi loài gồm: Tên Việt Nam - Tên khoa 

học, mẫu phân tích hình thái và mô tả, ảnh của loài (nếu có), kích thước 

mẫu, đặc điểm nhận dạng, một số đặc điểm sinh thái, nơi ghi nhận. 

Ví dụ: Thằn lằn tai vảy nhỏ - Tropidophorus microlepis 

Günther, 1861 

Mẫu phân tích hình thái và mô tả: DTU5, DTU6, BV58, BN24. Ảnh 

43, phụ lục 6. 

Kích thước: SVL: 6,1-7,5 mm; TL: 8,75-9,2 mm. 

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 lại chạm vào 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. 



 

 

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 

 
Hình 3.6. Tỷ lệ Lưỡng cư và Bò sát phân bố theo sinh cảnh 

3.2.1.2. Phân bố theo đai độ cao 

 
Hình 3.7. Tỷ lệ Lưỡng cư và Bò sát phân bố theo độ cao 

3.2.1.3. Phân bố theo nơi ở 

 
Hình 3.8. Tỷ lệ Lưỡng cư và Bò sát phân bố theo nơi ở 



 

 

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 

 
Hình 3.9. Tỷ lệ LCBS phân bố ở một số tiểu vùng địa lý động vật 

Xét cả khu hệ, LCBS VQN phân bố nhiều nhất ở tiểu vùng 

Trung Trường Sơn - CAN (81,75%), kế tiếp là ở tiểu vùng đất 

thấp Trung Nam Việt Nam - CSL (70,07%), thấp nhất ở Nam 

Trường Sơn - SAN (53,28%). 

Bảng 3.7. Chỉ số tương đồng (Dice) về thành phần loài Lưỡng cư 

và Bò sát với một số tiểu vùng địa lý động vật 

Tiểu vùng CAN SAN CSL VQN 

CAN 1    

SAN 0,47 1   

CSL 0,70 0,62 1  

VQN 0,73 0,51 0,62 1 

LCBSVQN gần gũi về TPL với tiểu vùng (CAN), chỉ số tương 

đồng djk = 0,73, kế tiếp với tiểu vùng CSL (djk = 0,62) và ít gần gũi 

nhất so với tiểu vùng SAN (djk = 0,51) (Bảng 3.7). 

3.2.2.2. So sánh sự tương đồng về thành phần loài với một số vùng lân cận 

Kết quả phân tích bằng phần mềm PAST cho thấy khu hệ 

LCBS VQN có chỉ số tương đồng cao nhất với khu hệ LCBS 

vùng Kon Tum (djk= 0,86). 



 

 

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 cả với Thừa Thiên Huế (djk = 0,73) và Quảng Trị (djk = 

0,70). 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). 

 
Hình 3.10. Mức độ tương đồng thành phần loài giữa VQN và vùng 

lân cận (Giá trị gốc nhánh với 100 lần nhắc lại) 

3.3. Giá trị bảo tồn và đề xuất giải pháp phát triển bền vững 

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). 

 
Hình 3.11. Tỷ lệ các nhóm giá trị sử dụng LCBS ở VQN  
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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 và hình 3.12). 

Bảng 3.9. Danh sách các loài LCBS quý hiếm ở VQN 



 

 

T

T 

 

(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 nổ 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 mouhotii  Rùa sa nhân    EN 

22 Cuora cyclornata Rùa đỏ IB  CR  



 

 

23 Cuora galbinifrons Rùa hộp trán vàng   EN CR 

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) SĐVN (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.12. Số lượng cấp độ bảo tồn LCBS có giá trị bảo tồn ở VQN 



 

 

3.3.2. Các nhân tố tác động tiêu cực đến Lưỡng cư và Bò sát VQN 

Sinh cảnh sống của loài bị thu hẹp dần 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. 

Áp lực khai thác 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. 

Trách nhiệm của người dân chưa cao trong bảo vệ rừng do còn 

phải chú trọng giải quyết vấn đề thiếu lương thực và nguồn đạm hàng 

ngày, thêm nữa là tập quán và áp lực khai thác từ nhu cầu thị trường 

đối với một số loài có giá trị kinh tế cao. 

3.3.3. Đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững 

3.3.3.1. Địa điểm cần ưu tiên bảo tồn 

Địa điểm ưu tiên bảo tồn theo thứ tự: Ba Vinh, Trà Thủy, Sơn 

Lập, Ba Nam, Ba Chùa, Bình An, Đức Phong. 

 
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 

Các loài ưu tiên bảo tồn: Rắn hổ mang chúa, Trăn đất, Trăn gấm, 

Kỳ đà hoa, Kỳ đà vân, Rùa núi vàng, Rùa đầu to, Rùa núi viền, Rắn 

cạp nong. 



 

 

3.3.3.3. Các hoạt động cần ưu tiên bảo tồn 

Bảo vệ sinh cảnh sống của các loài LCBS: Bảo vệ diện tích rừng 

tự nhiên hiện còn và đảm bảo khả năng phục hồi của các khoảng rừng 

phục hồi. Nhóm giải pháp bảo vệ rừng bao 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. 

 



 

 

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) với 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 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 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 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). 

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. 

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%). Có 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, chiếm 28,89%. 

Có 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 22,62% 

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). Nhóm làm thực phẩm có 87 loài, 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 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. Từng bước thay đổi 

dần tập quán canh tác có ảnh hưởng xấu đến sự tồn tại của động vật 

hoang dã. 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. 

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 đầu to, Rùa núi viền, 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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INTRODUCTION 
1. The urgency of the subject 

Vietnam is considered as a country with high biodiversity of the 

world. That is a developing country, although there are advantages but 

also have difficulties in socio-economic development, population 

growth, and climate change. These issues have had a great impact on 

environment, habitat, and biodiversity of ecosystems. The fact that 

many wildlife species can loss of habitat, reduce the number of 

individuals in the wild or disappear. Amphibians and reptiles are an 

important part of food chains in nature; this species has been attached 

and has economic value to people for a long time. Besides, they had 

also easily exploited and very sensitive; often deteriorated by changes 

in the environment and socio-economic development activities of 

people. So far, studies on herpetofauna of Vietnam in recent years have 

received attention and conducted research in many areas; therefore, the 

number of new amphibians and reptiles and additional species are 

extensively published in international journals; however, this research 

is uneven on the country including Quang Ngai region. 

Furthermore, Quang Ngai region belongs to the central coastal 

provinces located on the East of Truong Son range, of which is 

connected to Quang Nam, Kon Tum, Gia Lai, Binh Dinh. There are 

diverse terrains and unique ecosystems of Central Midlands. 

Therefore, there is a diversity of habitats and species. Up to now the 

study on fauna of amphibian and reptile in Quang Ngai region are 

limited, study site is not expanded, so research on amphibians and 

reptiles in Quang Ngai is needed in biodiversity conservation of Quang 

Ngai region. The results of the thesis is added materials for 

herpetology subject, contributing to biodiversity conservation, 

landscape preservation, environment, socio-economic development in 

the locality. To have full research results on Amphibia and Reptilia in 

Quang Ngai region, so we choose the topic of thesis biology is Fauna 

of amphibians and reptiles in Quang Ngai region. 

2. Objectives of the study 

Identify the diversity of species composition, distribution and 

some ecological characteristics of amphibians and reptiles in Quang 

Ngai region (QNR) that is the scientific basis for the management and 

biodiversity conservation in the research areas (RA). 

3. The content studied 
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Make a list of species composition, structural analysis follow 

classification of herpetofauna, and identifying characteristics of 

amphibians and reptiles additional note in QNR. 

Supplement information about some ecology and habitat 

characteristics of amphibians and reptiles in SA. 

Determinative in distribution characteristics and analyst 

geographical relationships of herpetofauna in QNR with neighboring 

areas that the degrees of similarity in species composition of amphibians 

and reptiles to consider geographical relationships of the animals. 
Determining the value of species and priority habitats 

conservation; the factors threatening the population and habitats of 

amphibians and reptiles in RA; then proposed solutions for the 

management and sustainable development resources amphibians and 

reptiles in QNR. 

4. The scientific significance of the research and practice 

4.1. Scientific significance 

The research results of the thesis contributes to complement and 

update on status of amphibians and reptiles in QNR. Determine the 

identifying characteristics of additional amphibians and reptiles. 

Record ecological characteristics and distribution of amphibians and 

reptiles in QNR. Identify rare species, habitat conservation priorities 

and threats affecting to herpetofauna in QNR. Propose 

recommendations for the management, protection of useful and rare 

amphibians and reptiles. 

4.2. Practical implications 

The first time for identifying, ecological and distribution 

characteristics of additional amphibians and reptiles in QNR. 

Providing scientific data and propose recommendations for protecting 

biodiversity in RA. Save and use of amphibians and reptiles specimens 

serve for studying and teaching related modules. 

5. Contributions of the dissertation 

Update list 137 amphibians and reptiles in QNR including 41 

amphibians and 96 reptiles including 31 lizard, 50 snakes, and 15 turtle. 

Morphological describe of 130 amphibians and reptiles. Adding data on 

ecological characteristics of amphibian and reptiles in Quang Ngai area. 

Analyze on distributive characteristics of amphibian and reptile according 

to habitat, height and location in QNR. Review the value of use and 

conservation, status and threats to amphibian and reptile, proposed 

solutions for sustainable development of herpetofauna in QNR. Providing 
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of date in relationship geographical region of amphibias and reptiles 

between research area and neighborhing. 

 

Chapter 1. OVERVIEW 
1.1. General situation of study of amphibians and reptiles 
1.1.1. General situation of study of amphibians and reptiles in the Central 

After 1975, in the context of the country completely independence 

so basic researchs including the study of amphibians and reptiles had more 

interested in the country, research results are published in domestic 

journals. 

In 2009, research results across the country were recruited into the 

national workshop proceedings, simultaneously published monographs 

on herpetofauna of Vietnam, marked a turning point in the study of 

amphibians and reptiles in Vietnam. After two years, research results 

continue to be published in the proceedings of the national workshop on 

amphibians and reptiles of Vietnam, shows that the research activities are 

focused and it performed regularly throughout in the country. 

Studies on amphibians and reptiles in the Central is also presented 

in the monograph to provide material about amphibians and reptiles in 

local area to serve the research, breeding, provides information for 

conservation work in the study region. Generally, studies on amphibians 

and reptiles in Central initially species Statistics, then along with the 

development of the country that had more research topics: taxonomists, 

record new species, providing of data biological characteristics, 

ecological characteristics, parasites and pathology, breeding, support to 

building nature reserve, national parks in some localities, animal 

conservation and support in writing animals of Vietnam book 

1.1.2. General situation of studies of amphibians and reptiles in QNR 

Studies on fauna of amphibians and reptiles in QNR had started 

in 2001 by Le Khac Huy and his supporters that they have investigated 

on biological diversity in research area. According to the reported 

topics have 94 species without the list of species [38]. Next, Tran, et 

al., 2010 described the identifying characteristics of 16 species at Mo 

Nit area, Son Ha district [152]. In 2011, Le Thi Thanh and Le Nguyen 

Ngat study herpetofauna at Cao Muon forest, Ba To district determined 

83 species [76]. Next, in 2012, Vo Dinh Ba and his supporters recorded 

123 vertebrate at Na forest of Mo Duc district, Quang Ngai province 

[6]. In 2013, Nemes, et al. described the identifying characteristics of 

35 reptiles at Ba To district [109]. 
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Generally, studies on amphibians and reptiles in QNR had 

published and describe of list some species at some point in the 

research area, however limited in location and time study, so research 

results have not fully reflected species diversity and not to mention the 

similarity of species even so geographical relationship with 

neighborhing animals. Therefore, the additional and updated research 

data is necessary. 

1.2. Overview of natural conditions and social studies areas 

1.2.1. Geographical location 

VQR natural area is 515.269 ha belong to the east of Truong Son 

range include 7 districts in the delta region, 6 districts in mountainous 

areas and 1 district Ly Son island [28], [87]. 

1.2.2. Đặc điểm địa hình 

The topography of QNR is divided into regions: mountain 

forest, midland, delta and coastal sand; follow coverage will be divided 

into mountain forest (mountainous area) and delta (delta and coastal 

sand). Research areas have topography of eroded mountains and delta 

accumulation below 50 m [28], [87]. 

1.2.3. Overview of natural conditions and biological resources 

Quang Ngai forest characteristic of tropical forests, of which has 

tropical monsoon climate of the coastal region of the Southern Central 

including winter monsoon and summer monsoon that is often appear 

abnormal weather [28], [87]. 

High humidity in the rainy season that lowland about 85% 

humidity and culminate 87% on high ground. In the dry season have 

rainfall of around 25-30% total rainfall [28], [87]. The rivers and 

streams of high density distribution role water supply, production and 

hydropower development. 

1.2.4. Overview of socioeconomic 

The total population of Quang Ngai province is 1.236250 people 

that delta area has 1.011173 people; mountainous region has 206.278 

people, and island region has 18.799 people. Forestry with agriculture 

production been identified the key industries in socio-economic 

development in QNR [28], [87]. 

Chapter 2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Scope and time of study 

2.1.1. Research scope 

Survey conducted in 14 points of mountains and 8 points of the 

delta. 
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2.1.2. Time of study 

Time studies field be done from September 2010 to February 

2015 at the selected point of the study area. Each survey from 5 to 20 

days follow appendix 2. Research in the laboratory is done after each 

fieldwork. Comparing specimens with previous studies at QNR. 

Reference documents about amphibians and repiles. Besides specimens 

had assessmented by experts of Institute of Ecology and Biological 

resources 

2.2. Materials research 

Specimens in this research including 630 amphibians and 

reptiles specimens be collected in QNR. Instruments used in this study 

including GPS map 76S Garmin; flashlight; tongs, snake noose or 

crocheted; cloth bags, plastic bags, plastic glue to store and preserve 

specimen; camera; weigh; calipers; handheld magnifier; dissecting 

microscope; specimen tray; notebook; specimen labels; medical 

syringe; chemistry. 

2.3. Research methods 

2.3.1. Research methods in the natural 

* Observe, take a photo, habitat noted, behavior, activity area, 

reproduction position, feeding habitats of species in the wild. 

* Collecting specimens 

In each study site establish survey routes based on topographic 

maps, reference to reviews of forest rangers and local people participated 

in the survey. Selected survey routes often follow along the trail, along 

streams, coastal ponds, along the way, canals, sandy beaches, gardens, 

upland, grass or cross into the woods that made in different habitats of the 

study sites. Time collecting specimens from 19h to 24h, some species 

were observed and recorded in the morning. 

Research specimens also were collected by local people after 

guidance methods of processing and preservation of specimens. Some 

common species are recorded through photography, direct observation 

in the wild, interview or specimens kept in homes. Repeat specimens 

were recorded and released in the wild. Specimens were not collected 

then photographed, measure and count to morphological data, record the 

identifying characteristics to identification. Photographed specimens 

after collection to support classification. Photo of some amphibians and 

reptiles at research area in appendix 7. Specimens were formatted in the 

field, preserved specimens in alcohol 700 or formalin 5 - 10%. 

* Interview 
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Interview had additional purposes and confirm the information 

research. In the interview that used color photographs of species. 

Content Interview to confirm species for use species large and 

recognizable and species of high commercial value. Interview by 

direct questions or using questionnaires. Those interviewed included 

the local people regularly exposed to forest, direct hunters wildlife as 

hunter or local forester, traders or users amphibians and reptiles in 

research region. 

* Identify ecological characteristics 

In the field surveys that we have made observations and 

identification of habitat types, behavior combined with altimeter and 

confirm the coordinates at the time of observation based on GPS map 76S 

Garmin and the map of the study area. 

2.3.2. Research methods in laboratory 

* Assess the morphological characteristics 

Establishment of morphological forms for each species group. The 

measurements are made by calipers, measured in millimeters; the count is 

supported by handheld magnifier, dissecting microscope, small needle. 

Identifying characteristics described based on analysis of specimens 

combined reference document. 

Specimens are recorded information: Date collected specimens, 

locations found species, the number of same specimens, who collected 

specimens, tools to support the collection of specimens, recognized 

ecological characteristics such as temperature, humidity of the 

environment, weather characteristics, where met species, height and 

individual states at the meeting. 

* Determine the scientific name 

Identify species names based on morphological characteristics of 

the specimen reference combines to determine for each species group. 

Besides that had refered some material and monographic articles about 

amphibians and reptiles in QNR such as ministry of agriculture and rural 

development, 2003 [10]; Nguyen Van Sang and supporter [70], [72] 

[128]; Hoang Xuan Quang and supporter [62]; [63]… 

Check specimen in Institute of Ecology and Biological 

Resources and Laboratory Animal, Department of Biology, Hue 

University of Education. Identify scientific name of amphibians follow 

Frost, 2015 [100], scientific name of reptiles follow Uetz & Hosek, 

2015 [154]; Nemes, et al., 2013 [109]; Pyron, 2013 [140]; Zaher, 2009 

[155]; Nguyen, 2009 [128]. 
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* Determination of rare species 

Identifying rare species follow Decree No. 32/2006/NĐ-CP 

government decree about forest vegetation management and forest 

animals are endangered and rare in 2006 [12]; Decree No. 

160/2013/NĐ-CP government decree about the criteria for 

determining and managing species on the list of endangered species, 

rare prioritized for conservation in 2013 [13]; Vietnam Red Book in 

2007, part 1: Animal [9]; Red List IUCN in 2017 [105]. 

* Identifying species and habitat priority conservation 

Identify priority species conservation based on criteria: the level 

conservation, use value of species, how often encountered species in 

the wild, quality of habitat, the degree of impact on the species. 

Identified conservation priorities by method calculate total mark 
by criteria: species diversity, number of rare species; the number of 

species are heavily exploited, number of common species; acreage of 

evergreen little affected or forest restoration; the impact of the people. 

The level of each criterion from 1 to 5 scores, if the score the higher 

the priority conservation graded greater, according to Nguyen Quang 

Truong et al., 2011 [85]. Priority conservation sites are often selected 

evaluation characteristic habitat types in QNR. 

* Identifying characteristics about animal geography 

Identify the animals geographic relationship of herpetofauna of QNR 

with 3 animals geographic subregion in Indochina follow publication of 

Bain & Hurley, 2011 [90] that had determine the number of species in each 

geographic subregion animals to that seen degree of similarity and 

relationship of species composition between regions. 

* Research data processing 

The data was analyzed by statistical software PAST (Hammer, 

et al., 2001) [101]. 

Chapter 3. RESULTS AND DISCUSSION 

 
3.1. Composition of amphibians and reptiles in Quang Ngai region 

3.1.1. List of species of amphibians and retiles in research area 

There are 137 amphibians and reptiles in QNR including 41 

amphibians and 96 reptiles including 31 lizard, 50 snakes, and 15 turtle 

(Table 3.1). 

Table 3.1. List of species of amphibians and reptiles in research area 
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Orde

r 

 

(1) 

Science  

name 

(2) 

Vietnam  

name 

(3) 

Data 

sources 

(4) 

Reference

s  

 

(5) 

Amphibia Blainville, 1816 Lop Luong cu   

 I. Anura Fischer von Waldheim, 

1813 

Bo Khong duoi   

 1. Bufonidae Gray, 1825 Ho Coc   

1 Duttaphrynus melanostictus 

(Schneider, 1799) 

Coc nha* 5M  

2 Ingerophrynus galeatus (Günther, 1864) Coc rung 3M  [152] 

  2. Hylidae Rafinesque, 1815 Ho Nhai ben   

3 Hyla simplex Boettger, 1901 Nhai ben nho* 2M  

 3. Megophryidae Bonaparte, 1850  Ho Coc bun   

5  Leptobrachium mouhoti Stuart, 

Sok et Neang, 2006 

Coc may mou - 

hot 

TL, M  [152] 

4 L. xanthospilum Lathrop, Murphy, 

Orlov et Ho, 1998 

Coc may dom 

vang* 

4M  

6 Ophryophryne gerti Ohler, 2003 Coc nui got* 5M  

7 O. hansi Ohler, 2003 Coc nui han-x 7M  [152] 

8 Xenophrys major (Boulenger, 

1908) 

Coc mat ben 4M  [152] 

 4. Microhylidae Günther, 1858  Ho Nhai bau   

9 Kaloula pulchra Gray,1831 Enh uong thuong* 2M  

10 Microhyla fissipes (Boulenger, 1884) Nhai bau hoa* 9M  

11 M. heymonsi (Vogt, 1911) Nhai bau hay mon* 8M  

12 M. marmorata Bain et Nguyen, 

2004 

Nhai bau hoa cuong* 3M  

 5. Dicroglossidae Anderson, 1871 Ho Ech nhai 

chinh thuc 

  

13 Fejervarya limnocharis 

(Gravenhorst, 1829) 

Ngoe* 6M  

14 Hoplobatrachus rugulosus 

(Wiegmann, 1834) 

Ech dong* 2M  

15 Limnonectes limborgi (Stoliczka, 

1870) 

Ech lim-boc-gi* 3M  

16 L. bannaensis Ye, Fei & Jiang, 

2007 

Ech nheo ban na 28M  [152] 

17 L. poilani (Bourret, 1942) Ech poi-lan 13M  [152] 

18 Quasipaa verrucospinosa (Bourret, 

1937) 

Ech gai san* 6M  

19 Q. spinosa (David, 1875) Ech gai TL, M [152] 

20 Occidozyga lima (Gravenhorst, 

1829) 

Coc nuoc san* 4M  

21 O. martensii (Peters, 1867) Coc nuoc mac ten* 4M  
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 6. Ranidae Batsch, 1796  Ho Ech nhai    

22 Amolops spinapectoralis Inger, 

Orlov et Darevsky, 1999 

Ech bam da gai 

nguc 

19M  [152] 

23 Hylarana attigua (Inger, Orlov et 

Darevsky, 1999) 

Ech at ti gua 7M  [152] 

24 H. nigrovittata (Blyth, 1856) Ech suoi 9M  [152] 

25 H. guentheri (Boulenger, 1882) Chau chuoc* 12M  

26 Odorrana morafkai (Bain, Lathrop, 

Murphy, Orlov et Ho, 2003) 

Ech mo rap kai TL, M [152] 

27 O. banaorum (Bain, Lathrop, 

Murphy, Orlov et Ho, 2003) 

Ech ba na* 3M  

  7. Rhacophoridae Hoffman, 1932  Ho Ech cay   

28 Feihyla cf. vittata (Boulenger, 

1887) 

Nhai cay soc* 2M  

29 Gracixalus supercornutus (Orlov, 

Ho et Nguyen, 2004) 

Nhai cay sung* 25M  

30 Kurixalus banaensis (Bourret, 

1939) 

Nhai cay ba na 30M  [152] 

31 Philautus abditus Inger, Orlov et 

Darevsky, 1999 

Nhai cay dom an 17M  [152] 

32 Polypedates mutus (Smith, 1940) Ech cay mi-an-ma* 35M  

33 Rhacophorus annamensis Smith, 

1942 

Ech cay trung bo 24M  [152] 

34 R. exechopygus Inger, Orlov et 

Darevsky, 1999 

Ech cay nep da 

mong* 

7M  

35 R. kio Ohler et Delorme, 2006 Ech cay ki-o* 4M  

36 R. orlovi Ziegler et Kohler, 2001 Ech cay ooc-lop 3M [152] 

37 R. rhodopus Liu et Hu, 1960 Ech cay mang boi 

do* 

4M  

38 R. robertingeri Orlov, Poyarkov, 

Vassilieva, Ananjeva, Nguyen, 

Nguyen et Geissler, 2012 

Ech cay ro-bet-in-

go 

46M  [152] 

39 Theloderma vietnamense 

Poyarkov, Jr, Orlov, Moisseva, 

Pawangkhanant, Ruangsuwan, 

Vassilieva, Galoyan, Nguyen et 

Gogoleva, 2015 

Ech cay san viet nam* 4M  

40 T. truongsonense (Orlov et Ho, 2005) Ech cay truong 

son* 

2M  

 II. Gymnophiona Müller, 1831  Bo Khong chan   

 8. Ichthyophiidae Taylor, 1968  Ho Ech giun   

41 Ichthyophis cf. nguyenorum (Yang, 

1984) 

Ech giun nguyen* 2M  

Reptilia Laurenti, 1768 Lop Bo sat   

 I. Squamata Oppel, 1811  Bo Co vay   

 1. Agamidae Gray, 1827  Ho Nhong   
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1 Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 Rong 

dat

  

3M  [109] 

2 Acanthosaura nataliae Orlov, 

Nguyen et Nguyen, 2006 

O ro na-ta-li-a 5M  [109] 

3 A. lepidogaster (Cuvier, 1829) O ro vay 4M  [109] 

4 Calotes emma Gray, 1845 Nhong em - ma* 2M1  

5 C. bachae Hartmann, Geissler, 

Poyarkov, Jr, Ihlow, Galoyan, Rödder 

et Böhme, 2013 

Nhong ba che* 2M  

6 C. mystaceus Duméril et Bibron, 

1837 

Nhong xam 2M  [109] 

7 C. versicolor (Daudin, 1802) Nhong xanh* 5M  

8 Draco maculatus (Gray,1845) Than lan bay dom* 8M  

9 D. indochinensis Smith, 1928 Than lan bay dong 

duong 

13M  [109] 

 2. Leiolepidae Fitzinger, 1843 Ho Nhong cat   

10 Leiolepis guentherpetersi 

Darevsky et Kupriyanova, 1993 

Nhong cat soc 2M  [109] 

 3. Gekkonidae Gray, 1825  Ho Tac ke   

11 Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus 

Rösler, Nguyen, Ngo et Ziegler, 

2008 

Thach sung ngon 

gia bon vach 

27M  [109] 

12 C. irregularis (Smith, 1921) Thạch sung ngon 

van lung 

1M  

13 Gekko gecko (Linnaeus, 1758) Tac ke* 1M  

14 Hemidactylus frenatus Schlegel, 

1836 

Thach sung duoi 

san 

2M  [109] 

15 H. garnotii Duméril et Bibron, 1836 Thach sung duoi 

dep* 

2M  

 4. Lacertidae Gray, 1825 Ho Than lan 

chinh thuc 

  

16 Takydromus sexlineatus (Daudin, 

1802) 

Liu diu chi 14M  [109] 

17 T. hani Chou, Nguyen & Pauwels, 

2001 

Liu diu xanh QS  

 5. Scincidae Oppel, 1811 Ho Than lan 

bong 

  

18 Eutropis longicaudatus (Hallowell, 

1856) 

Than lan bong duoi 

dai 

3M  [109] 

19 E. macularius (Blyth, 1853) Than lan bong 

dom* 

12M  

20 E. multifasciatus (Kuhl, 1820) Than lan bong hoa 12M  [109] 

21 Lipinia vittigera (Boulenger, 1894) Than lan vach* 4M  

22 Lygosoma corpulentum Smith, 

1921 

Than lan chan ngan 

bao* 

3M  
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23 L. bowringii (Günther, 1864) Than lan chan ngan 

bao ring 

1M1  [109] 

24 Scincella melanosticta (Boulenger, 

1887) 

Than lan co dom 

den 

2M  [109] 

25 Sphenomorphus indicus (Gray, 

1853) 

Than lan phe no an 

do 

2M  [109] 

26 S. maculatus (Blyth, 1853) Than lan phe no 

dom* 

2M  

27 Tropidophorus cocincinensis 

Duméril et Bibron, 1839 

Than lan tai nam 

bo 

13M  [109] 

28 T. microlepis Günther, 1861 Than lan tai vay 

nho* 

12M  

 6. Anguidae Oppel, 1811 Ho Than lan ran   

29 Dopasia gracilis Gray, 1845 Than lan ran 1M1  [109] 

 7. Varanidae Merrem, 1820 Ho Ky đa   

30 Varanus nebulosus (Gray, 1831) Ky da van* DV, A  

31 V. salvator (Laurenti, 1786) Ky da hoa* DV, A  

 8. Typhlopidae Merrem, 1820 Ho Ran giun   

32 Ramphotyphlops braminus (Daudin, 

1803) 

Ran giun thuong* 4M  

 9. Pythonidae Fitzinger, 1826 Ho Tran   

33 Python molurus (Linnaeus, 1758) Tran dat* PV, A  

34 P. reticulatus (Schneider, 1801) Tran gam* PV  

 10. Xenopeltidae Gray, 1849 Ho Ran mong   

35 Xenopeltis unicolor Reinwardt, 

1827 

 Ran mong* 4M1  

 11. Colubridae Oppel, 1811 Ho Ran nuoc   

36 Ahaetulla prasina (Boie, 1827) Ran roi thuong 16M  [109] 

37 Calamaria pavimentata Duméril, 

Bibron et Duméril, 1854 

Ran mai gam lat 2M  [109] 

38 Boiga guangxiensis Wen, 1998  Ran rao quang tay 3M  [109] 

39 B. multomaculata (Boie, 1827) Ran rao dom* 2M  

40 Oligodon chinensis (Günther, 

1888) 

Ran khiem trung 

quoc 

3M  [109] 

41 O. ocellatus (Morice, 1875) Ran khiem van 

den 

1M  

42  Coelognathus radiatus (Boie, 

1827) 

Ran soc dua* 5M  

43 Cyclophiops multicinctus (Roux, 

1907) 

Ran nhieu dai* 3M  

44 Dendrelaphis ngansonensis 

(Bourret, 1935) 

Ran leo cay ngan 

son 

1M  [109] 

45 D. pictus (Gmelin, 1789) Ran leo cay thuong 1M  

46 Lycodon rosozonatum Hu et Zhao, 

1972 

Ran lech dau 

hong* 

4M  

47 L. laoensis Günther, 1864 Ran khuyet lao* 2M  
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48 L. subcinctus Boie, 1827 Ran khuyet dai* 2M  

49 Ptyas korros (Schlegel, 1837) Ran rao thuong* 3M  

50 P. mucosa (Linnaeus, 1758) Ran rao trau* 1M  

51 Sibynophis collaris (Gray, 1853) Ran rong co den 1M  [109] 

52 Chrysopelae ornata (Shaw, 1802) Ran cuom* 2M  

 12. Homalopsidae Günther, 1864 Ho Ran bong   

53 Enhydris plumbea (Boie, 1827) Ran bong chi* 5M  

54 E. subtaeniata (Bourret, 1934) Ran bong me - 

kong 

1M  [109] 

 13. Lamprophiidae Fitzinger, 

1843 
Ho Ran ho dat   

55 Psammodynastes pulverulentus (Boie, 

1827) 

Ran ho dat nau* 7M  

 14. Natricidae Bornaparte, 1838 Ho Ran sai   

56 Hebius boulengeri (Gressitt, 1937)  Ran sai bau len 

go 

2M [109] 

57 H. modestum (Günther, 1875)  Ran sai tron 1M  

58 H. khasiense (Boulenger, 1890) Ran sai kha si 1M  

59 H. stolatum (Linnaeus, 1758) Ran sai thuong PV  

60 Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 

1837) 

Ran hoa co nho 6M [109] 

61 R. chrysargus (Schlegel, 1837) Ran hoa co vang* 4M  

62 Sinonatrix percarinata (Boulenger, 

1899) 

Ran hoa can van 

den 

4M [109] 

63 Xenochrophis flavipunctatus 

(Hallowell, 1861) 

Ran nuoc dom 

vang 

8M [109] 

64 Opisthotropis daovantieni Orlov, 

Darevsky et Murphy, 1998 

Ran tran dao van 

tien* 

5M  

 15. Pareatidae Romer, 1956 Ho Ran ho may   

65 Pareas hamptoni (Boulenger, 

1905) 

Ran ho may ham-

ton 

8M [109] 

66 P. margaritophorus (Jan, 1866) Ran ho may ngoc 2M [109] 

 16. Pseudoxenodontidae 

McDowell, 1987 

Ho Ran ho xien   

67 Pseudoxenodon macrops (Blyth, 1854) Ran ho xien mat to 2M  [109] 

 17. Xenodermidae Gray, 1849 Ho Ran xe dieu   

68 Fimbrios cf. klossi Smith, 1921 Ran ma 1M  [109] 

69 F. smithi Ziegler, David, Miralles, 

Doan & Nguyen, 2008 

Ran ma x - mit 1M  

 18. Elapidae Boie, 1827 Ho Ran ho   

70 Bungarus candidus (Linnaeus, 

1758) 

 Ran cap nia nam* 4M  

71 B. fasciatus (Schneider, 1801)  Ran cap nong* 5M  

72 Naja atra Cantor, 1842 Ran ho mang 

trung quoc* 

DV, A  
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73 N. siamensis Laurenti, 1768 Ran ho mang 

xiem 

PV  

74 Ophiophagus hannah (Cantor, 

1836) 

Ran ho mang 

chua* 

QS, DV  

75 Sinomicrurus macclellandi 

(Reinhardt, 1844) 

Ran la kho 

thuong* 

3M  

  19. Viperidae Oppel, 1811 Ho Ran luc   

76 Protobothrops mucrosquamatus 

(Cantor, 1839) 

Ran luc cuom 3M  [109] 

77 P. cornutus (Smith, 1930) Ran luc sung PV  

78 Ovophis monticola (Günther, 

1864) 

Ran luc nui PV  

79 Trimeresurus albolabris Gray, 1842 Ran luc mep trang TL, M  [109] 

80 T. stejnegeri Schmidt, 1925 Ran luc xanh* 4M  

81 T. vogeli David, Vidal et Pauwels, 

2001 

Ran luc von gen 4M  [109] 

 II. Testudines Batsch, 1788 Bo Rua   

 20. Platysternidae Gray, 1869 Ho Rua dau to   

82 Platysternon megacephalum Gray, 

1831 

Rua dau to* QS, M  

 21. Geoemydidae Theobald, 1868 Ho Rua dam   

83 Cuora bourretii Obst et Reimann, 1994 Rua hop bua-re* 1M  

84  C. mouhotii (Gray, 1862) Rua sa nhan* 2M  

85 C. cyclornata Blanck, McCord & Le, 

2006 

Rua do PV  

86 C. galbinifrons Bourret, 1939 Rua hop tran vang TL [38] 

87 Cyclemys pulchristriata Fritz, 

Gaulke et Lehr, 1997 

Rua dua soc 4M  [109] 

88 C. tcheponensis (Bourret, 1939) Rua dat se pon 1M  

89 Heosemys grandis (Gray, 1860) Rua dat lon 1M  

90 Mauremys sinensis (Gray, 1834) Rua co soc* 9M  

91 M. annamensis (Siebenrock, 1903) Rua trung bo* 2M  

 22. Testudinidae Batsch, 1788 Ho Rua nui   

92  Indotestudo elongata (Blyth, 

1853) 

Rua nui vang* DV  

93  Manouria impressa (Günther, 1882) Rua nui vien* DV  

 23. Trionychidae Fitzinger, 1826 Ho Ba ba   

94  Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 

1835) 

Ba ba tron* 15M  

95 Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) Ba ba nam bo 1M  

96 Palea steindachneri (Siebenrock, 

1906) 

Ba ba gai 1M  

3.1.2. New record and changes in taxonomy 
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Additional recorded 86 amphibians and reptiles for 

herpetofauna in QNR including 25 amphibians and 61 reptiles. Update 

and additionally distributive region of herpetofauna in QNR. The 

initial recognition of ecological characteristics of species in research 

areas. 

VQR has three new species published from 2012 to 2015 follow 

Nguyen, et al., 2009 [128] including: Tree frog ro bet in go, Vietnam 

bug-eyed frog, Ba che forest lizard. 
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3.1.3. Structure composition of taxonomy herpetofauna in QNR 

Species composition structure follow order summarized in 

figure 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. 

 
Figure 3.1. Percentage of taxonomy in orders 

 

 
 

 

 

Figure 3.2. The number of genus and species according to families of 

Amphibia 

 
 

Figure 3.3. The number genus and species of families in Suborder Sauria 
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Figure 3.4. The number genus and species of families in suborder 

Serpentes 

 
Figure 3.5. The number genus and species of families in order Testudines 

3.1.4. Description of morphological characteristics of amphibians 

and reptiles in QNR 

Description of morpholological characteristics of 130 

amphibians and reptiles additional recognition in QNR rely on 

speciment and data is collected conjunction with the reference 

document published. Ordering each species present include: Vietnam 

name - Name science, Morphological analysis and describe samples; 

Photo of the species (If the species has photos); Size of species; 

Identifying characteristics; Notes on ecology; Distribution. 

Example: Than lan tai vay nho - Tropidophorus microlepis 

Günther, 1861 

Morphological analysis and describe samples: DTU5, DTU6, 

BV58, BN24. See fig. 43, Appendix 6. 

Size of species: SVL: 6,1-7,5 mm; TL: 8,75-9,2 mm. 
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Identifying characteristics: Scales on the head are strongly 

keeled. Scales in front of eyes separated from supralabial by a series of 

4-5 small scales, 5-7 supraoculars; upralabials 6-8, fifth largest, below 

the eye; infralabials 5-6; postmental undivided; midbody scales in 32-

38 rows; paravertebral scales 38-40; dorsals strongly keeled; subdigital 

lamellae under I finger 5-8; subdigital lamellae under IV finger 12-13; 

subdigital lamellae under I toe 7-8; subdigital lamellae under IV toe 15-

18; precloacal shields 3, small middle-precloacal shields; dorsal keels 

on the tail forming strong ridges; two series of moderately elevated 

spines along middle of tail dorsum, not continuous with those on back. 

The limbs fold to touch the body. The colouration of the species in the 

nature is drak brown or greyish brown dorsally above with indistinct 

back spots starting behind the head extending over the flanks, paler on 

the tail; belly brownish-white. Determination after Nguyen et al., 2010 

[124]. 

Notes on ecology: Species usually live along the banks of 

streams in the forest. This species night activities, hiding in the rocks 

near the water on the day. 

Distribution: Ba Vinh, Son Tinh, Tra Thuy, Tra Nham. 

3.2. Characteristics of herpetofauna in QNR 

3.2.1. Distribution of amphibians and reptiles 

3.2.1.1. Distribution by habitat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6. Distribution of amphibians and reptiles according to habitat 

3.2.1.2. Distribution by elevations 
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Figure 3.7. Distribution of amphibians and reptiles according to elevations 

3.2.1.3. Distributed by residence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.8. Distribution of amphibians and reptiles according to residence 
 

3.2.2. Featured animal geography 
3.2.2.1. Relationship in animal geography of herpetofauna of QNR with 

geographies other follow Bain et al., 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3.9. Distribution of amphibians and reptiles in some 

subgeographical animals 
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Herpetofauna in QNR has distributed the most in subregion 

CAN (representing 81,7% of the species in the QNR), next to CSL 

(representing 70,07%), at least in SAN (representing 53,28%). 
Table 3.7. Similarity index (Dice) in species composition of amphibians 

and reptiles with some subgeographical animals 

Subregion CAN SAN CSL Quangngai 

region 

CAN 1    

SAN 0,47 1   

CSL 0,70 0,62 1  

Quangngai 

region 

0,73 0,51 0,62 1 

Amphibians and reptiles in QNR similar about species 

composition with CAN (similarity index djk = 0,73), next to CSL (djk = 

0,62), and at least in SAN (djk = 0,51) (Table 3.7). 
3.2.2.2. Comparing the similarities in species composition of QNR with some 

neighboring region in Vietnam 

The study results were analyzed by PAST shows that 

herpetofauna has the highest similarity index with herpetofauna of Kon 

Tum region (djk= 0,89). Reviews north, herpetofauna in QNR has the 

highest similarity index with Quang Nam region (djk = 0,84); next to Đa 

Nang region (djk = 0,78); at least with Thua Thien Hue region (djk = 0,73) 

and Quang Tri (djk = 0,70). Reviews southern, it has the highest similarity 

index with Gia Lai region (djk = 0,77), next to Binh Dinh region (djk = 

0,74); at least with Dong Nai region (djk = 0,71). 
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3.3. Conservation value and propose solutions for sustainable 

development 

3.3.1. Valuable resource amphibians and reptiles in QNR 

3.3.1.1. Value in use amphibians and reptiles 

people were exploited and used amphibians and reptiles follow 

4 value group (figure 3.11). The species has many valuable uses that 

is rare species and conservation priorities 

 

Figure 3.11. The percentage of valid group of amphibians and reptiles in QNR  

3.3.1.2. Value in conservation amphibians and reptiles 
There are 31 precious and rare amphibians and reptiles in the 

research area (representing 22,63% of the species in the QNR), including 

12 species listed in Decree No. 32 in 2006 (representing 38,71%), 2 

species listed in Decree No. 160 in 2013 (representing 6,45%), 19 species 

listed in the Red Book of Vietnam in 2007 (representing 61,29%), 19 

species listed in Red List IUCN in 2017 (representing 61,29%) (Table 3.9 

and figure 3.12). 

Table 3.9. List of precious and rare species in QNR 
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Orde
r 
 
 
 

(1) 

Name 
science  

 
 

(2) 

Vietnam  
name  

 
 

(3) 

Rank conservation 
Decree 
No.32 
(2006) 

 (4) 

Decree 
No.160 
(2013) 

(5) 

Red book 
of VN 
(2007) 

(6) 

Red list 
IUCN 

(2017) 
(7) 

1 Ingerophrynus galeatus  Coc rung   VU  
2 Quasipaa spinosa Ech gai   EN VU 
3 Quasipaa 

verrucospinosa  
Ech gai san    NT 

4 Hylarana attigua  Ech at ti gua    VU 
5 Rhacophorus 

annamensis  
Ech cay trung 
bo 

   VU 

6 Rhacophorus 
exechopygus 

Ech cay nep da 
mong 

   VU 

7 Rhacophorus kio Ech cay ki o   EN VU 
8 Physignathus cocincinus  Rong 

dat
  

  VU  

9 Varanus nebulosus  Ky da van IIB  EN  
10 Varanus salvator  Ky da hoa IIB  EN  
11 Coelognathus radiatus  Ran soc dua IIB  VU  
12 Opisthotropis 

daovantieni  
Ran tran dao 
van tien 

   NT 

13 Ptyas korros  Ran rao thuong   EN  
14 Bungarus candidus  Ran cap nia 

nam 
IIB    

15 Bungarus fasciatus  Ran cap nong IIB  EN  
16 Naja atra  Ran ho mang 

trung quoc 
   VU 

17 Naja siamensis Ran ho mang 
xiem 

IIB  EN  

18 Ophiophagus hannah  Ran ho mang 
chua 

IB PL1 CR VU 

19 Platysternon 
megacephalum  

Rua dau to IIB  EN EN 

20 Cuora bourreti  Rua hop bua re   EN  
21 Cuora mouhotii  Rua sa nhan    EN 
22 Cuora cyclornata Rua do IB  CR  
23 Cuora galbinifrons Rua hop tran 

vang 
  EN CR 

24 Heosemys grandis Rua dat lon IIB  VU VU 
25 Indotestudo elongata  Rua nui vang  IIB  EN EN 
26  Manouria impressa  Rua nui vien IIB  VU VU 
27 Mauremys sinensis  Rua co soc    EN 
28 Mauremys annamensis Rua trung bo  PL1   
29  Pelodiscus sinensis  Ba ba tron    VU 
30 Amyda cartilaginea Ba ba nam bo    VU 
31 Palea steindachneri Ba ba gai   VU EN 

Tổng số  31 12 2 19 19 
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Note: (4) Decree No. 32/2006/NĐ - CP: Group IB – Exploitation 

strictly prohibited and used for commercial purposes; Group IIB – Limitations 

in exploitation and used for commercial purposes. (5) Decree No. 

160/2013/NĐ - CP: Appendix I – List of priority protected species. (6) Red 

Book of Vietnam (2007) và (7) Red List IUCN (2017): CR – Critically 

endangered; EN – Endangered; VU – Vulnerable; NT – Near threatened. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.12. The number of conservation level rare species in VQR 

3.3.2. The negative impact factors to amphibians and reptiles in VQR 

Habitats of species gradually shrinking that had caused by 

intended use conversion from evergreen little affected converted into 

forest restoration, plantations or upland quite high at mountains that 

had has sapped the natural properties of the forest. Which was 

favorable habitat of most animals or plant in the wild. 

Exploited pressure from market demand increasing support 

increased exploitation of natural resources. The people took the initiative to 

make the animal exploitation tools are quite effective as electric shocks. 

Responsibilities of the people is not high in forest protection that 

the cause was due to focus on solving the problem of lack of food and 

daily protein sources, further the practices and fishing pressure from 

market demand for species of high economic value. 
3.3.3. A number of solutions for sustainable development has been proposed 

3.3.3.1. Location should be conservation priorities 

Location conservation priorities in order: Ba Vinh, Tra Thuy, 

Son Lap, Ba Nam, Ba Chua, Binh An, Duc Phong. 
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Figure 3.13. Synthesis score in assessing the conservation priority locations 
 

3.3.3.2. Conservation priorities species 

Species conservation priorities in order: King cobra, Asiatic rock 

python, Reticulated python, Water monitor, Clouded monitor, Elongated 

tortoise, Big-headed turtle, Impressed tortoise, Banded krait. 

3.3.3.3. The activities should be conservation priorities 

Protection habitat of species such as protection of natural 

forests, ensure the resilience of forest restoration. Group forest 

protection solutions including: 

Rangers needful increased observation, check the forests that need 

protection; the handling of illegal exploitation of forest resources specially 

the act of wood gathering and non-wood products. 

Increase planting and restoring forests. Forest fire control in 

burn forest for shifting cultivation. 

Sustainable exploitation of amphibian and reptiles resources, 

such as: Limited exploitation of species at young stage; hunting 

control, trade, and illegal transportation of rare species. 

Research and apply the trial breeding process some species have 

high use value that had breeded in some localities such as: Common 

lowland frog, Chinese softshell turtle, Common rat snake, Peters’ 

butterfly lizard, Indochinese water dragon. This species had developed 

household economy to reduce the pressure of exploitation in the wild. 

Raise awareness through corporate activities to people in 

sustainable development of natural resources.  

Integratemenvironmental protection content, reduce the impact 

of natural disasters and climate change, and development of forest 

resources into some lessons in Biology, Chemistry, Natural and social 

subjects, Geography, Civics education, Ethics, Off-hours activities so 
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that raise awareness and encourage local people to participate in 

biodiversity conservation. 

Complete and detailed regulations on biodiversity conservation 

for effective application. Popular often and strict implementation of 

legal documents related to the conservation of wild animals. 

 

CONCLUDES AND RECOMMENDATIONS 

1. CONCLUDES 

1.1. Diversity of species composition 

137 amphibians and reptiles are identified in the research area, 

belong to 82 genus, 31 families in 4 order. Among them, 41 

amphibians belonging 24 genus, 8 families, 2 order, and 96 reptiles 

belonging 58 genus, 19 families, 2 order. New records of 86 

amphibians and reptiles for QNR. In which Squamata predominate 

about taxons (19 families, 48 genus, 81 species); next to Anura (6 

families, 23 genus, 40 species), and Testudines (4 families, 10 genus, 

15 species); at least Gymnophiona (1 family, 1 genus, 1 species). 

Colubridae predominate about genus and species (11 genus, 17 

species), next to Rhacophoridae (7 genus, 13 species). Rhacophorus 

most diverse species (6 species). Averaged one order has 5,57 families, 

one family has 3,57 genus, one genus has 1,67 species. First 

identification some amphibians and reptiles in QNR. 

1.2. Characteristics of animal geography 

Fauna of amphibians and reptiles in QNR has highest species 

ratio in subregion Central Annamites mountains - CAN (representing 

81,75% of the species in QNR), reduced in subregion Lowland Mid - 

South Vietnam - CSL (representing 70,07% of the species in QNR), 

and at least in South Annamites mountains - SAN (representing 

53,28% of the species in QNR). In Central, index similar between 

fauna of amphibians and reptiles in QNR and some neighborhood that 

are little change. QNR highest similarity with Kon Tum region (djk = 

0,86). In the Southern reduced to Gia Lai region (djk = 0,77), Binh 

Dinh region (djk = 0,74); in the North slight decrease on Quang Nam 

region (djk = 0,84). 

1.3. Distribution characteristics 

Distribution by habitats: Fauna of amphibians and reptiles in QNR 

has the most distribution in natural forest (99 species, representing 

73,33% of the species in the QNR); decrease in forest restoration (93 

species, 68,89%); residential area (62 species, 45,93%), and at least on the 
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sandy beach (21 species, 15,56%). The level of habitat diversity is not 

high, of which has one species recorded in all habitats, 15 species recorded 

in five habitats; 11 species recorded in four habitats; 34 species recorded 

in three habitats; 41 species recorded in both habitats; 37 species only in 

one habitat. 

Distribution by elevations: The number of amphibians and 

reptiles decreases with increasing height. Most species recorded at 

altitudes below 300 m (104 species, representing 77,04% of the species 

in the QNR); descending at altitude from 300 m to 500 m (97 species, 

71,85%); few species distributed at altitude 500 m (44 species, 

32,59%). There are 27 species commonly active in all elevations; 54 

species are active in two elevations; 54 species are active in only one 

elevation. 

Distribution by residences: The largest number found on the 

ground (84 species, representing 62,22%). The number of species 

decreases in the tree (51 species, representing 37,78%). In the land and 

under water that each residence has 39 species distributed, 

representing 28,89%. There are 7 species active in the three residences, 

65 species are active in both habitats, and 63 species only one 

residences. 

1.4. Conservation value and impact factor 

There are 31 precious and rare amphibians and reptiles in QNR 

(representing 22,62% of the species in the QNR), of wich 12 species 

noted to be protected in the Decree 32/2006/NĐ-CP; 2 species in 

Appendix I to the Decree 160/2013/NĐ-CP; 19 species listed in the 

Vietnam Red Book (2007); 19 species on IUCN Red List (2017). 

There are 87 species of food; 60 species of commercial value; 49 

species used as medicine; 35 species to decorate; 23 species not used. 

Negative impacts on species include the habitat of the species is 

narrowed due to changing cultivated land area from evergreen forest is 

less affected to forest restoration, planted forest or field; exploit forest 

resources too much by habit, needs for food and market. 

2. RECOMMENDATIONS 

Raise awareness through corporate activities to people in 

sustainable development of natural resources. 

Integratemenvironmental protection content, reduce the impact of 

natural disasters and climate change, and development of forest 

resources into some lessons in Biology, Chemistry, Natural and social 

subjects, Geography, Civics education, Ethics, Off-hours activities so 
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that raise awareness and encourage local people to participate in 

biodiversity conservation. 

Research and apply the trial breeding process some species have 

high use value that had breeded in some localities such as: Common 

lowland frog, Chinese softshell turtle, Common rat snake, Peters’ 

butterfly lizard, Indochinese water dragon. This species had developed 

household economy to reduce the pressure of exploitation in the wild. 

Maintain regular and development of conservation activities 

obout amphibians and reptiles in QNR. Species prioritized for 

conservation include: King cobra, Asiatic rock python, Reticulated 

python, Water monitor, Clouded monitor, Elongated tortoise, Big-

headed turtle, Impressed tortoise, Banded krait. Priority sites for 

conservation include: Ba Vinh, Tra Thuy, Son Lap, Ba Nam, Ba Chua, 

Binh An, Duc Phong. 

 

 


