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2. Những đóng góp mới 

Về đa dạng di truyền: Sự đa dạng di tru ền giữa 5 quần thể Thằn lằn bóng đuôi dài tương 

đương nhau với mức độ đa dạng di truyền thấp. Mức độ tương đồng di truyền giữa 5 quần 

thể nghiên cứu rất cao.  

Về sử dụng vi môi trường sống và phương thức hoạt động: Thằn lằn bóng đuôi dài xuất 

hiện nhiều ở nơi có dân cư sinh sống, nhiều thức ăn, Nhiệt độ ưa thích là 34,3 ± 2,0 
o
C và 

độ ẩm ưa thích là 76,6 ± 7,3 %. Thời gian trung bình cho hoạt động săn mồi của con đực 

lớn hơn con cái. 

Về xác suất phát hiện loài và mô hình chiếm đóng điểm: Xác suất phát hiện loài của 

nghiên cứu chúng tôi là 0,5238. Sinh cảnh vườn nhà, gần người dân sinh sống, nhiều thức 

ăn, yếu tố mưa và nhiệt độ có ảnh hưởng lớn nhất đến xác suất phát hiện. 

Về đặc điểm sinh thái học dinh dưỡng: Ấu trùng côn trùng, bộ Nhện, bộ Cánh thẳng là ba 

loại con mồi quan trọng nhất. Thể tích thức ăn con cái tiêu thụ lớn hơn con đực. Mức độ đa 

dạng, độ đồng đều về thành phần thức ăn giữa con đực và con cái tương đương nhau. 

Về đặc điểm sinh sản: Mùa sinh sản của Thằn lằn bóng đuôi dài diễn ra từ tháng III đến 

tháng VIII. Con cái có số lượng trứng trung bình 3,7 ± 2,1 trứng. Ở con đực và con cái khối 

lượng thể mỡ, gan, nhiệt độ, độ ẩm có liên quan đến sự tha  đổi thể tích tinh hoàn, trứng.  

Kết luận: 

- Mô tả được đặc điểm hình thái và phân tích tương quan những sai khác về hình thái 

theo giới tính; Đánh giá được mức độ đa dạng di truyền ở cấp độ quần thể và loài, đồng 

thời so sánh với các quần thể khác. 

- Phân tích được các đặc điểm sinh thái học: dinh dưỡng, xác suất phát hiện loài, các 

mô hình điểm chiếm cứ, ảnh hưởng của các yếu tố sinh cảnh, thời tiết, khí hậu đến các mô 

hình. Mô tả được các đặc điểm sinh học sinh sản. Phân tích được tương quan giữa kích 

thước cơ thể và thể tích tinh hoàn, buồng trứng, khối lượng thể mỡ, khối lượng gan…  

Xác nhận của người hướng dẫn   Nghiên cứu sinh 
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2. NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 

Genetic diversity: Genetic diversity between five groups of long-tailed lizard was 

comparable with low genetic diversity. The level of genetic homogeneity between the five 

study populations was very high. 

Habitat viability and activity mode: Long-tailed Lizard were found especially in human 

settelement, plenty of diet. The preferred temperature of long-tailed lizard was 34.3 ± 2.0 

°C and the preferred moisture was 76.6 ± 7.3%. The mean time for prey hungting of males 

was greater than that of females. 

The probability of species detection and site occupancy models: The species detection 

probability of our study was 0.5238. The impact of habitat: gardens, near human 

settlements, many diets, rain and temperature factors had the greatest impact on the 

probability of detection. 

Nutritional ecology characteristics: Insect larvae, spiders, and straight-winged species 

were the three most important prey species.  

Reproductive traits: The reproductive season of long-tailed Lizard took place from March 

to August. Females had an average egg count of 3.7 ± 2.1 eggs. In males and females, fat 

mass, liver, temperature, and humidity were related to changes in testicular volume and 

eggs. 

Conclusions: 

- Description of the morphological characteristics and analysis of the correlation of sex-

related morphological differences. Assessment of genetic diversity at the population and 

species level and comparision with other populations. 

- Analysis of such ecological features as: nutrition, probability of species discovery, 

occupancy patterns, impacts of habitat, weather and climate factors on models. Description 

of reproductive biology characteristics. Analysis of the correlations between body size and 

testicular volume, ovaries, lipid mass, hepatic mass, and etc. Presentation of a number of 

factors affecting the reproductive features of long-tailed lizard. 
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