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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Các nghiên cứu về về bò sát (BS) cho thấy số loài trên thế giới vào đầu năm 2011 là 

9300 loài và đến tháng 8 năm 2016 đã tăng lên 10.450 loài (Uetz & Hošek,  2016). Theo 

Böehm và cộng sự (cs) ước tính có khoảng 20% số loài BS trên toàn cầu bị đe dọa tuyệt 

chủng (Böehm et al., 2013). 

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có khu hệ lưỡng cư và bò sát 

(LSBS) đa dạng trên thế giới. Bắc Trung bộ được xem là một trong những trung tâm đa dạng 

sinh học ở nước ta (Tordoff et al., 2004). Tuy nhiên, hiện nay rừng tự nhiên và tài nguyên 

động vật hoang dã ở nơi đây đang chịu sức ép rất lớn từ các hoạt động phá rừng, canh tác 

nông nghiệp, xây dựng công trình thuỷ điện, săn bắt trái phép và ô nhiễm môi trường. Nhiều 

loài LCBS có giá trị kinh tế, dược liệu hay thực phẩm bị săn bắt cạn kiệt phục vụ nhu cầu 

của người dân địa phương và buôn bán, trong đó có các loài thằn lằn bóng thuộc giống 

Eutropis. Ở Thừa Thiên Huế các nghiên cứu về giống Eutropis (Fitzinger, 1843) được biết 

đến chủ yếu trong các điều tra về thành phần loài. Hơn nữa, các nghiên cứu này chỉ mới tập 

trung chủ yếu vào loài Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciatus chưa có nghiên cứu đầy 

đủ về loài Thằn lằn bóng đuôi dài Eutropis longicaudatus. Thằn lằn bóng đuôi dài là một 

đối tượng gần gũi và quen thuộc với con người, phân bố nhiều nơi trên cả nước. Đây là loài 

BS có giá trị trong cuộc sống. Thằn lằn bóng đuôi dài có vai trò quan trọng trong hệ sinh 

thái, là một mắt xích trong chuỗi thức ăn tự nhiên, chúng góp phần chuyển hóa vật chất, 

năng lượng và đảm bảo cân bằng trong hệ sinh thái. Chúng thường ăn côn trùng, ấu trùng 

gây hại cho nông nghiệp. Do đó, Thằn lằn bóng đuôi dài trở thành động vật có ích cho nông 

nghiệp, lâm nghiệp. Mặc dù chưa có tài liệu nào nghiên cứu về giá trị dược liệu của Thằn 

lằn bóng đuôi dài nhưng trong dân gian, chúng được sử dụng như một vị thuốc chữa được 

bệnh hen suyễn, suy nhược cơ thể, gầy yếu ở trẻ em. Trong thời gian gần đây, các loài thằn 

lằn bóng, trong đó có Thằn lằn bóng đuôi dài được sử dụng làm thức ăn cho người và vật 

nuôi. 

Việc nghiên cứu sự đa dạng di truyền ở cả hai mức độ quần thể và loài của Thằn lằn 

bóng đuôi dài có vai trò quan trọng trong việc đánh giá ảnh hưởng của sự cách ly địa lý, sinh 

cảnh đến sự phát triển, biến đổi của loài này. Nhìn chung, chưa có công trình nào nghiên 

cứu về đa dạng di truyền, sinh thái học dinh dưỡng, sinh học sinh sản của loài Thằn lằn bóng 

đuôi dài Eutropis longicaudatus tại Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng. 

Với những lý do nêu trên, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đa dạng di 

truyền và sinh thái của Thằn lằn bóng đuôi dài - Eutropis longicaudatus (Hallowell, 

1856) vùng Tây Nam Thừa Thiên Huế”. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

- Phân tích đặc điểm hình thái và đánh giá mức độ đa dạng di truyền quần thể của 

loài Thằn lằn lằn bóng đuôi dài ở vùng Tây Nam Thừa Thiên Huế. 

- Phân tích đặc điểm sinh thái và sinh sản của loài Thằn lằn lằn bóng đuôi dài ở vùng 

Tây Nam Thừa Thiên Huế. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Xác định đặc điểm hình thái của Thằn lằn bóng đuôi dài Eutropis longicaudatus 

(Hallowell, 1856) vùng Tây Nam Thừa Thiên Huế và phân tích tương quan giữa những sai 

khác về hình thái theo giới tính. 

- Đánh giá mức độ đa dạng di truyền của Thằn lằn bóng đuôi dài vùng Tây Nam 

Thừa Thiên Huế ở cấp độ loài; quần thể và so sánh với các vùng khác. 
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- Phân tích các đặc điểm sinh thái như: đặc điểm dinh dưỡng (các loại con mồi, chỉ 

số quan trọng của thức ăn...); xác suất phát hiện loài; các mô hình điểm chiếm cứ và các yếu 

tố ảnh hưởng đến mô hình. 

- Phân tích các đặc điểm sinh sản của Thằn lằn bóng đuôi dài. 

4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

Đề tài cung cấp dẫn liệu khoa học cập nhật về đặc điểm hình thái, sự sai khác hình 

thái theo giới tính, mức độ đa dạng di truyền ở cấp độ quần thể và loài, các đặc điểm về sinh 

thái học như: dinh dưỡng, sinh sản, xác suất phát hiện loài, yếu tố ảnh hưởng, và mô hình 

điểm chiếm cứ của Thằn lằn bóng đuôi dài ở vùng Tây Nam Thừa Thiên Huế.  

Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở khoa học đáng tin cậy đối cho công tác nghiên cứu 

và sử dụng bền vững Thằn lằn bóng đuôi dài. 

5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI 

- 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. 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… Trình 

bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm sinh sản của Thằn lằn bóng đuôi dài. 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI Eutropis 

longicaudatus TRÊN THẾ GIỚI 

1.1.1. Nghiên cứu về phân loại, sai khác hình thái theo giới tính và phân bố 

1.1.1.1. Vị trí phân loại 

Loài: Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856) 

 Giống: Eutropis, Fitzinger, 1843 

 Họ: Thằn lằn bóng (Scincidae) 

 Bộ: Có vảy (Squamata) 

 Lớp: Bò sát (Reptilia) 

Vị trí phân loại của loài Thằn lằn bóng đuôi dài có những thay đổi như sau: Hallowell 

mô tả loài Thằn lằn bóng đuôi dài với tên ban đầu là Euprepis longicaudata (Hallowell, 

1856). Günther mô tả loài Eumeces siamensis nhưng sau này được coi là tên đồng vật khách 

quan của loài E. longicaudatus (Günther, 1863). Một số tác giả khác mô tả các loài với tên 

khác nhau như Euprepes bicarinatus (Peter, 1867) và Euprepes Ruhstrati (Fischer, 1886) 

nhưng sau này được coi là tên đồng vật của loài Mabuya longicaudata (Stejneger, 1907). 

Mausfeld & Schmitz phân tích quan hệ di truyền của các nhóm thằn lằn bóng và chính thức 

chuyển loài Thằn lằn bóng đuôi dài thuộc giống Eutropis (Mausfeld & Schmitz, 2003).  

1.1.1.2.  Sự sai khác về hình thái theo giới tính và phân bố  

* Hình thái: Thằn lằn bóng đuôi dài lần đầu tiên được mô tả bởi Hallowell vào năm 1856 

dựa trên mẫu chuẩn thu ở Thái Lan. 

* Sự sai khác về hình thái theo giới tính: Sự sai khác về hình thái theo giới tính (SSD) khá 

phổ biến ở các loài động vật có xương sống, trong đó có các loài thằn lằn. Cox đã đưa ra 

https://d.docs.live.net/9545660c1a675f2e/NGHIEN%20CUU%20SINH/Luan%20an/TLTK%20chung/Stejneger_1911_pp99.pdf
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công thức để tính chỉ số sai khác hình thái theo giới tính dựa trên kích thước SVL của con 

lớn hơn và kích thước của con bé hơn. 

1.1.2. Nghiên cứu về đa dạng di truyền 

Trên thế giới có nhiều phương pháp để nghiên cứu về đa dạng di truyền cá thể và 

quần thể nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào sử dụng kỹ thuật RAPD trên đối tượng 

Thằn lằn bóng đuôi dài. 

1.1.3. Nghiên cứu về đặc điểm sinh thái học, đặc điểm sinh sản 

 - Vi môi trường sống: Mặt dù có nhiều nghiên cứu về sử dụng vi môi trường sống, 

tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào về sử dụng vi môi trường sống của loài Thằn lằn bóng 

đuôi dài. 

- Sinh thái học dinh dưỡng, sinh sản: Các nghiên cứu về sinh thái học dinh dưỡng 

của Thằn lằn bóng đuôi dài chủ yếu tập trung tại Đài Loan với nhiều công bố của Huang và 

cs. 

- Xác suất phát hiện loài, các yếu tố liên kết với mô hình điểm chiếm cứ 

MacKenzie là người tiên phong cũng như có nhiều công trình nghiên cứu liên quan 

đến xác suất phát hiện loài, các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình điểm chiếm cứ, khả năng sử 

dụng vi môi trường sống.  

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI Eutropis 

longicaudatus (Hallowell, 1856) Ở VIỆT NAM VÀ THỪA THIÊN HUẾ 

1.2.1. Nghiên cứu về phân loại, sai khác hình thái theo giới tính và phân bố 

1.2.1.1. Vị trí phân loại 

Hiện nay những người nghiên cứu về lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam đều thống nhất 

dùng tên khoa học của loài thằn lằn này là Eutropis longicaudatus để phù hợp về giống và 

số trong ngữ pháp tiếng Latinh. 

1.2.1.2. Sự sai khác về hình theo giới tính và phân bố 

* Hình thái: Các nghiên cứu về phân loại học loài Thằn lằn bóng đuôi dài ở Việt Nam đã có 

từ rất sớm như của Smith, Bourret, Ngô Đắc Chứng. 

* Sự sai khác về hình thái theo giới tính: Tại Việt Nam, chỉ có một công trình nghiên cứu về 

sự sai khác giới tính, tuy nhiên được thực hiện trên đối tượng thằn lằn bóng hoa. 

* Phân bố: Có những nghiên cứu của Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Bobrov và Semenov, 

Hoàng Ngọc Thảo và Ngô Đắc Chứng. 

1.2.2. Nghiên cứu về đa dạng di truyền 

Ở Việt Nam, cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu về đa dạng di truyền trên 

đối tượng Thằn lằn bóng đuôi dài. 

1.2.3. Nghiên cứu về đặc điểm sinh thái học 

* Sinh thái học dinh dưỡng 

Có những nghiên cứu của Ngô Đắc Chứng và Lê Thắng Lợi. 

* Xác suất phát hiện loài, các yếu tố liên kết với mô hình điểm chiếm cứ: Hướng 

nghiên cứu này trên đối tượng thằn lằn bóng nói chung, Thằn lằn bóng đuôi dài nói riêng 

chưa được thực hiện tại Việt Nam. 

1.2.4. Nghiên cứu về đặc điểm sinh sản 

Nghiên cứu về đặc điểm sinh sản của Thằn lằn bóng đuôi dài có nghiên cứu của Ngô 

Đắc Chứng.  

1.4. KỸ THUẬT DI TRUYỀN RAPD 

Ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu trên đối tượng Thằn lằn bóng đuôi dài. 

1.5. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, XÃ HỘI CỦA VÙNG NGHIÊN CỨU 

A Lưới là một huyện miền núi biên giới của tỉnh Thừa Thiên Huế. Huyện có 20 và 

01 thị trấn. Nhiệt độ trung bình năm ở lãnh thổ giảm từ Đông sang Tây, nhiệt độ trung bình 
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năm giảm xuống 20 – 22 °C. Về mùa đông nhiệt độ trung bình giảm xuống 17 – 18 °C. Khi 

có gió mùa Tây Nam khô nóng nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 37 – 38 °C trên lãnh thổ núi 

cao. Độ ẩm tương đối trung bình năm của không khí tăng theo độ cao địa hình và có giá trị 

từ 83 đến 87 %. Trung tâm mưa lớn Tây A Lưới có lượng mưa trung bình năm trên 3.400 

mm. Từ tháng IX trở đi số giờ nắng giảm nhanh, sau đó lại tăng nhanh từ các tháng đầu của 

năm sau. 

 

Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là loài Thằn lằn bóng đuôi dài Eutropis longicaudatus 

(Hallowell, 1856).  

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 

Huyện A Lưới – tỉnh Thừa Thiên Huế (15°59’30” –16°44’30”N, 107°00’56” –

108°12’57”E) thuộc vùng Tây Nam Thừa Thiên Huế. 

2.2. THỜI GIAN 

Từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2017. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊ N CỨU 

2.3.1. Khảo sát thực địa 

2.3.1.1. Khảo sát vi môi trường sống và phương thức hoạt động  

- Khảo sát vi môi trường sống 

- Phương thức hoạt động 

2.3.1.2. Thu mẫu 

Thu mẫu trực tiếp bằng tay, câu (dùng mồi là cào cào, nhện, giun đất...) hoặc dùng 

các bẫy hố để bắt, dùng lưới để vây bắt. 

2.3.1.3. Đo hình thái, rửa dạ dày  

* Đo các số đo hình thái 

- Sử dụng thước kẹp điện tử độ chính xác 0,01 mm, cân điện tử với độ chính xác ± 

0,1 g (Prokits, Taipei, Đài Loan) để cân. 

* Rửa dạ dày: Thực hiện theo phương pháp của Solé và cs (2005). 

2.3.1.4. Giám sát điểm: Theo phương pháp của MacKenzie. 

2.3.1.5. Nghiên cứu các đặc điểm sinh sản và di truyền 

 Thu mẫu tại thực địa, ghi các số đo hình thái. Sau đó mẫu được bảo quản trong dung 

dịch cồn 70% để phân tích các đặc điểm sinh sản và sinh học phân tử. 

2.3.2. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

2.3.2.1. Phân tích các đặc điểm hình thái, sai khác về hình thái theo giới tính 

* Phân tích các số đo hình thái: SVL, BM, TL, HL, HW…  

* Xác định chỉ số sai khác về hình thái theo giới tính 

- Xác định chỉ số sai khác về hình thái theo giới tính của Thằn lằn bóng đuôi dài theo 

công thức sau: 

     Kích thước của giới tính lớn hơn 

(SSD = ------------------------------------------- − 1) 

     Kích thước của giới tính nhỏ hơn 

2.3.2.2. Phân tích thành phần thức ăn 

- Phân loại thức ăn và xếp theo bộ cách căn cứ vào các tài liệu mô tả của Thái Trần 

Bái (2001) và Johnson & Triplehorn (2005). 

- Tính thể tích (V) của thức ăn bằng cách sử dụng công thức: 
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𝑉 =
4𝜋

3
x (

length

2
) x (

width

2
)

2

 

Trong đó: length là chiều dài con mồi, width là chiều rộng con mồi 

 - Sử dụng công thức tính chỉ số quan trọng tương đối:  

IRI =
%F + %N + %V

3
 

2.3.2.3. Phân tích vi môi trường sống: Mô tả các đặc điểm của sinh thái học quần thể và môi 

trường sống, đánh giá khả năng sử dụng vi môi trường sống của loài. 

2.3.2.4. Phân tích phương thức hoạt động: Tổng thời gian quan sát, thời gian dành cho hoạt 

động săn mồi, thời gian phơi nắng, thời gian ngồi và đợi… 

2.3.2.5. Phân tích xác suất phát hiện loài và mô hình điểm chiếm cứ: Theo phương pháp của 

MacKenzie. 

2.3.2.6. Phân tích các đặc điểm sinh sản 

2.3.2.7. Phân tích đa dạng di truyền 

 - Mẫu vật được mổ để lấy cơ sử dụng cho phân tích di truyền tại phòng thí nghiệm 

bằng kỹ thuật RAPD.   

Xây dựng giản đồ phả hệ: Xây dựng giản đồ phả hệ và phân tích nhóm bằng chương 

trình NTSYS 2.1, PAST. 

2.4. TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu các số đo hình thái, sự sai khác về hình thái theo giới tính, sử dụng vi 

môi trường sống, dinh dưỡng, phương thức hoạt động trên 142 mẫu. 

- Nghiên cứu xác suất phát hiện loài và mô hình điểm chiếm cứ: 42 điểm, 9 đợt khảo 

sát, 71 mô hình. 

- Nghiên cứu về đặc điểm sinh sản 139 mẫu. 

- Nghiên cứu về đa dạng di truyền: 50 mẫu. 

Chương 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SAI KHÁC HÌNH THÁI THEO GIỚI TÍNH 

3.1.1. Đặc điểm hình thái 

* Mô tả bên ngoài: Cơ thể có các phần cơ thể phân biệt khá rõ ràng, toàn cơ thể được 

phủ vảy. Đầu dẹp, hình tam giác thuôn dài, có phủ nhiều vảy tấm đối xứng nhau, đầu ít phân 

biệt với cổ. Hai bên sườn có hai dải màu đen chạy dài từ mắt đến trước chi sau. Giữa con 

đực và con cái trưởng thành có sự khác biệt về màu sắc ở phần vạch đen này. 

Trong 142 cá thể Thằn lằn bóng đuôi dài thu được 56 cá thể đực chiếm 40,1%, 87 cá 

thể cái chiếm 59,9%, tỷ lệ đực/cái là 0,67. Tỷ lệ đực/cái trong nghiên cứu của Ngô Đắc 

Chứng và cs là 1,0; trong nghiên cứu của Huang là 0,8. 

* Kích thước hình thái và khối lượng cơ thể: Chiều dài thân trung bình của cá thể đực 

là 107,8 ± 7,7 mm. Cá thể cái có SVL trung bình là 106,4 ± 6,8 mm. Khối lượng cơ thể trung 

bình ở con đực là 32,6 ± 9,5 g và con cái là 30,0 ± 8,2 g. Con đực có khối lượng nhỏ nhất là 

17,6 g và lớn nhất là 51,8 g, con cái nhỏ nhất là 17,7 g và khối lượng lớn nhất là 54,1 g. Dài 

đuôi trung bình của con đực là 144,1 ± 31,3 mm, con cái 138,8 ± 30,1 mm. Kích thước rộng 

miệng trung bình ở con đực là 16,2 ± 3,3 mm, con cái là 13,6 ± 3,2 mm. 

3.1.2. Sự sai khác về hình thái theo giới tính 

Kết quả phân tích cho thấy SVL trung bình ở con đực trưởng thành lớn hơn con cái 

trưởng thành với SSD = 0,013. Chỉ số này dương (> 0) đã cho thấy ở con đực trưởng thành 

có SVL lớn hơn con cái trưởng thành. Khối lượng cơ thể trung bình của cá thể đực lớn hơn 

cá thể cái với khối lượng lần lượt là 32,639 ± 9,505 g và 30,011 ± 8,191 g. Tuy nhiên, sự sai 

khác này không có ý nghĩa thống kê. 
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3.1.3. Liên quan giữa các kích thước hình thái và khối lượng cơ thể 

* Giữa chiều dài thân với khối lượng cơ thể 

SVL và BM của Thằn lằn bóng đuôi dài ở vùng A Lưới có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau (Hình 3. 1). Phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy khi kích thước SVL càng lớn thì BM 

càng tăng ở cả con đực và con cái. 

 

Hình 3. 1: Hồi quy tuyến tính giữa chiều dài thân và khối lượng cơ thể của con đực, 

con cái 

* Giữa chiều dài thân với rộng đầu 

Các phân tích hồi quy tuyến tính mối quan hệ giữa SVL và HW nhận thấy chúng có 

mối quan hệ với nhau. Khi thân càng dài thì đầu càng rộng. (Hình 3. 2). 

 

Hình 3. 2: Hồi quy tuyến tính giữa chiều dài thân và chiều rộng đầu, chiều dài đầu 

của con đực, con cái 

* Giữa chiều dài thân và chiều dài đầu 

SVL và HL có mối quan hệ dương tính ở cả con đực và con cái. Khi quan sát hai 

đường hồi quy tuyến tính nhận thấy, HL của con đực lớn hơn HL của con cái ở những cá thể 

có cùng SVL. 

* Giữa chiều dài thân và rộng miệng 

SVL và MW của Thằn lằn bóng đuôi dài ở vùng A Lưới có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau (Hình 3. 3).  
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Hình 3. 3: Hồi quy tuyến tính giữa chiều dài thân và chiều rộng miệng của con đực, 

cái 

Chiều dài thân, khối lượng cơ thể, kích thước đầu, chiều dài đuôi của Thằn lằn bóng 

đuôi dài có khác nhau giữa các giới. Con đực trưởng thành có các kích thước đầu, khối lượng 

cơ thể, và chiều dài đuôi lớn hơn con cái.  

3.2. ĐẶC ĐIỂM ĐA DẠNG DI TRUYỀN 

3.2.1 Tách chiết DNA tổng số 

Mẫu cơ đuôi của 50 cá thể Thằn lằn bóng đuôi dài có những đặc điểm hình thái 

tương tự nhau sử dụng để tách chiết DNA tổng số (Hình 3. 4). 

 
Hình 3. 4: Kết quả điện di DNA tổng số của một số mẫu 

3.2.2. Kết quả phân tích đa dạng di truyền bằng kỹ thuật RAPD 

 Sau khi thăm dò 25 mồi ngẫu nhiên với tất cả 50 mẫu DNA tổng số có chất lượng 

tốt, chúng tôi đã xác định được năm mồi khuếch đại cho ra số băng DNA nhiều nhất là OPA-

01; OPA-03; OPB-10; OPF-04; OPN-10. Các mồi này được sử dụng để phân tích đa dạng 

di truyền của 50 cá thể Thằn lằn bóng đuôi dài được thu thập từ 5 tỉnh, thành là: Phú Yên, 

Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy: có 52 

băng DNA đươc̣ khuếch đaị từ 5 mồi ngẫu nhiên trên 50 mẫu. Tất cả các băng này đều là 

băng đa hình (số băng đa hiǹh trên mồi trung bình là 10,4 băng).   

3.2.3. Kết quả điện di sản phẩm PCR-RAPD  

Kết quả PCR-RAPD với năm mồi cho thấy băng DNA đa hình rõ ràng, số lượng băng 

đủ lớn để nghiên cứu đa dạng di truyền và xây dựng sơ đồ phả hệ.  



8 
 

3.2.4. Phân tích đa dạng di truyền 

3.2.4.1. Các chỉ số đa dạng di truyền 

Khi phân tích các chỉ số đa dạng di truyền chúng tôi nhận thấy chỉ số đa dạng nguồn 

gen của 5 quần thể Thằn lằn bóng đuôi dài là 0,33 và chỉ số đa dạng nguồn gen trung bình 

giữa các quần thể là 0,3. Chỉ số sai khác di truyền giữa các quần thể Gst = 0,12 chứng tỏ có 

12% sự sai khác di truyền giữa các mẫu nghiên cứu. Mức độ trao đổi gen được thể hiện qua 

hệ số gene flow (Nm) giữa các quần thể thấp 3,85. Quần thể Thằn lằn bóng đuôi dài ở Thừa 

Thiên Huế có sự đa dạng nhất trong các quần thể với chỉ số Shannon cao nhất là 0,674. Phân 

tích chỉ số đa dạng Simpson dựa trên số lượng băng đối với từng loại mồi của Thằn lằn bóng 

đuôi dài trên 5 địa phương chúng tôi cũng nhận thấy rằng các cá thể Thằn lằn bóng đuôi dài 

thu được ở Thừa Thiên Huế đa dạng cao nhất so với ở các tỉnh khác. Điều này cho thấy 

thông qua chỉ số đa dạng Simpson (1/D) của Thừa Thiên Huế là 0,099.  

3.2.4.2. Đánh giá mức độ tương đồng di truyền và khoảng cách di truyền 

* Chỉ số Nei: Quần thể Thừa Thiên Huế và Quảng Nam có khoảng cách di truyền cao 

nhất với chỉ số là 0,0973. Tiếp theo là quần thể Quảng Bình và Phú Yên với chỉ số khoảng 

cách di truyền là 0,0767. Về mức độ tương đồng di truyền cao nhất đối với quần thể Thừa 

Thiên Huế và Quảng Bình với chỉ số tương đồng là 0,9641. Tiếp theo là giữa Thừa Thiên Huế 

và Thanh Hóa, Phú Yên và Quảng Nam.  

* Sơ đồ phả hệ 50 mẫu Thằn lằn bóng đuôi dài bằng chỉ số Sorencen – Dice: 

 
Hình 3. 5: Sơ đồ phả hê ̣của 50 mẫu Thằn lằn bóng đuôi dài 
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Hình 3. 6: Phân tích tập hợp theo nhóm sự tương đồng giữa các quần thể Thằn lằn 

bóng đuôi dài 

Quần thể Thằn lằn bóng đuôi dài Quảng Nam và Phú Yên có mức độ tương đồng cao 

nhất với chỉ số djk là 0,96552; Thừa Thiên Huế có quan hệ rất gần gũi với quần thể Quảng 

Bình với chỉ số djk là 0,93478. Mức độ tương đồng của quần thể Thừa Thiên Huế và Quảng 

Nam thấp hơn với chỉ số djk = 0,93333. Mức độ tương đồng thấp nhất là giữa quần thể Quảng 

Nam và Thanh Hóa với chỉ số djk là 0,88636.  

3.3. SỬ DỤNG VI MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA 

THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI 

3.3.1. Sử dụng vi môi trường sống 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Thằn lằn bóng đuôi dài xuất hiện nhiều ở các loại vi môi 

trường sống như: cạnh rừng lâm nghiệp, cây bụi trảng có, trong các đống gạch, đá, đống rác, 

củi,… Nhiệt độ trung bình nơi phát hiện khá cao (34,3 ± 2,0 oC) và độ ẩm tương đối trung 

bình khá thấp (76,6 ± 7,3 %). 

3.3.2. Tập tính hoạt động 

Thời gian dành cho hoạt động săn mồi là 536,5 phút chiếm tỷ lệ cao nhất với 65,3%, 

thời gian phơi nắng là 110,5 phút (13,4%), thời gian rình mồi 112,5 phút (13,7%), thời gian 

còn lại chúng dành cho các tập tính khác như đánh nhau, giao phối, nằm trong hang và một 

số tập tính khác (Hình 3. 7). 

 
Hình 3. 7: Tập tính hoạt động của loài Thằn lằn bóng đuôi dài 
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Về hoạt động phơi nắng, rình mồi: thời gian trung bình của con cái dành cho hoạt 

động này lớn hơn con đực (Hình 3. 8). 

 
Hình 3. 8: Thời gian trung bình của con đực và con cái dành cho các tập tính hoạt 

động 

Phân tích thời gian hoạt động ưa thích của Thằn lằn bóng đuôi dài chúng tôi nhận thấy 

từ 9 giờ - 11 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ là khoảng thời gian Thằn lằn bóng đuôi dài thường 

xuyên hoạt động (Hình 3. 9). 

 
Hình 3. 9: Thời gian hoạt động của Thằn lằn bóng đuôi dài 

 Số lượng Thằn lằn bóng đuôi dài thu được trong khoảng thời gian từ 9 giờ - 11 giờ 

là 61 mẫu chiếm tỷ lệ 42,9%, số lượng thu trong khoảng thời gian tùa 14 giờ - 16 giờ là 38 

mẫu, chiếm tỷ lệ 26,8%. Kết quả của chúng tôi tương tự với kết quả nghiên cứu của Ngô 

Đắc Chứng và cs. Trong nghiên cứu của Ngô Đắc Chứng và cs cũng cho thấy thời gian hoạt 

động ưa thích của Thằn lằn bóng đuôi dài là từ 9 giờ - 16 giờ. 

3.4. XÁC SUẤT PHÁT HIỆN LOÀI, MÔ HÌNH ĐIỂM CHIẾM CỨ  

3.4.1. Đặc điểm chung 

 Chúng tôi đã xác định được ba sinh cảnh gồm 42 điểm khảo sát được thể hiện qua. 

Khảo sát trên với năm yếu tố ảnh hưởng là: nhiệt độ, độ ẩm, nắng, mưa, thời tiết khác. Tuy 

nhiên, khảo sát tương quan giữa nhiệt độ và độ ẩm, kết quả cho thấy nhiệt độ và độ ẩm có 
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tương quan chặc chẽ (p<0,001), do đó chúng tôi chỉ chọn nhiệt độ để khảo sát. Số lượng 

Thằn lằn bóng đuôi dài được phát hiện qua các đợt khảo sát (Bảng 3. 1). 

Bảng 3. 1: Phân bố số lượng phát hiện theo đợt giám sát, theo tháng trong năm và theo 

mùa  

Đợt 

giám sát 
Tháng Mùa 

Số cá thể 

phát hiện 
Tổng 

I Tháng Giêng 

Mùa mưa ít 

7 

30 
II Tháng Hai 7 

III Tháng Ba 9 

IV Tháng Tư 7 

V Tháng Năm 

Mùa khô 

8 

30 
VI Tháng Sáu 7 

VII Tháng Bảy 7 

VIII Tháng Tám 8 

IX Tháng Chín Mùa mưa nhiều 6 6 

3.4.2. Xác suất phát hiện loài, yếu tố ảnh hưởng đến mô hình điểm chiếm cứ 

Chúng tôi tiến hành thiết kế tất cả các mô hình có thể xảy ra đối với nghiên cứu trên 

ba dạng sinh cảnh: Sinh-cảnh-1, Sinh-cảnh-2, Sinh-cảnh-3 và bốn yếu tố ảnh hưởng là 

“Nhiệt_độ”, “Nắng”, “Mưa”, “Khác”. Số lượng các loại mô hình (Bảng 3. 2). 

Bảng 3. 2: Số lượng các loại mô hình 

Loại mô hình Số lượng mô hình 

Cơ bản 3 

 (.) 4 

 (Sinh_cảnh) 16 

 (Sinh-cảnh-1) 16 

 (Sinh-cảnh-2) 16 

 (Sinh-cảnh-3) 16 

Tổng số 71 

() là xác suất phát hiện loài tại sinh cảnh thu mẫu 

 Trong các mô hình được trình bày tại (Bảng 3. 3), ba mô hình cơ bản được tiến hành 

khảo sát trước tiên. Đây là các mô hình không thể thiếu khi tiến hành xây dựng mô hình 

phân tích xác suất phát hiện loài. 

Bảng 3. 3: Mô hình xác suất phát hiện loài cơ bản  

Mô hình AIC deltaAIC AIC wgt Tham số 

 (.),p(.) 312,95 0,00 0,4998 2 

1 nhóm, P hằng số 312,95 0,00 0,4998 2 

1 nhóm, P thay đổi 327,75 14,8 0,0003 10 

 Kết quả phân tích cho thấy hai mô hình có sự ảnh hưởng lớn nhất đến xác suất phát 

hiện loài là  (.),p(.) và mô hình một nhóm có p là hằng số với AIC wgt bằng nhau và bằng 

0,4998. Xác suất phát hiện loài thực của nghiên cứu chúng tôi là 0,5238 tương ứng với tỷ lệ 

phát hiện là 52,38%. Điều này cho thấy có 52,38% khả năng phát hiện được Thằn lằn bóng 

đuôi dài trong 1 đợt khảo sát. 

 Khi phân tích đến các yếu tố về sinh cảnh, chúng tôi nhận thấy sinh cảnh “Sinh-

cảnh-2” có khối lượng AIC lớn nhất. Có thể nói sinh cảnh “Sinh-cảnh-2” là sinh cảnh vườn 

nhà, gần người dân sinh sống, có nhiều thức ăn có ảnh hưởng lớn nhất đến sự xuất hiện của 

Thằn lằn bóng đuôi dài.  
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Bảng 3. 4: Ảnh hưởng của môi trường sống đến mô hình điểm chiếm cứ 

Mô hình AIC deltaAIC AIC wgt Tham số 

 (Sinh-cảnh-2),p(.) 304,80 0,00 0,7903 3 

 (Sinh_cảnh),p(.) 308,18 3,38 0,1458 5 

 (Sinh-cảnh-3),p(.) 310,07 5,27 0,0567 3 

 (Sinh-cảnh-1),p(.) 314,19 9,39 0,0072 3 

 Chúng tôi phân tích yếu tố thời tiết gồm các covar “Nắng”, “Mưa”, “Khác” đến 

ước tính xác suất phát hiện loài Thằn lằn bóng đuôi dài, trong các mô hình này chúng tôi 

kết hợp phân tích cùng với các sinh cảnh ( 

Bảng 3. 4). 

Bảng 3. 5: Ảnh hưởng của thời tiết đến các mô hình điểm chiếm cứ  

Mô hình AIC deltaAIC AIC wgt Tham số 

 (.),p(Mưa) 294,27 0 0,6467 3 

 (.),p(Nắng) 295,48 1,21 0,3532 3 

 (.),p(Khác) 312,35 18,08 0,0001 3 

 Yếu tố mưa và nắng là hai yếu tố có mức độ ảnh hưởng đến các mô hình hình điểm 

chiếm cứ, trong đó yếu tố mưa là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến xác suất phát hiện loài với 

giá trị AIC wgt là 0,6467. Với xác suất phát hiện loài trong điều kiện trời mưa là 0,1388 

(13,88%) cho thấy trong một đợt khảo sát chỉ có 13,88% khả năng bắt gặp Thằn lằn bóng 

đuôi dài. 

 Khi phân tích bốn nhóm mô hình (12 mô hình) có sự liên quan giữa các sinh cảnh 

và từng yếu tố ảnh hưởng nhận thấy: mức độ ảnh hưởng của “Sinh-cảnh-2” đến xác suất 

phát hiện loài Thằn lằn bóng đuôi dài là lớn nhất (Bảng 3. 6). 

Bảng 3. 6: Ảnh hưởng của sinh cảnh đến mô hình điểm chiếm cứ  

Mô hình AIC deltaAIC AIC wgt Tham số 

 (Sinh-cảnh-2),p(Nhiệt_độ) 305,96 0 0,9248 3 

 (Sinh-cảnh-3),p(Nhiệt_độ) 311,22 5,26 0,0667 3 

 (Sinh-cảnh-1),p(Nhiệt_độ) 315,32 9,36 0,0086 3 

 (Sinh-cảnh-2),p(Nắng) 322,27 0 0,9252 3 

 (Sinh-cảnh-3),p(Nắng) 327,54 5,27 0,0664 3 

 (Sinh-cảnh-1),p(Nắng) 331,67 9,4 0,0084 3 

 (Sinh-cảnh-2),p(Mưa) 295,07 0 0,9252 3 

 (Sinh-cảnh-3),p(Mưa) 300,34 5,27 0,0664 3 

 (Sinh-cảnh-1),p(Mưa) 304,45 9,38 0,0085 3 

 (Sinh-cảnh-2),p(Khác) 319,64 0 0,9248 3 

 (Sinh-cảnh-3),p(Khác) 324,9 5,26 0,0667 3 

 (Sinh-cảnh-1),p(Khác) 329 9,36 0,0086 3 

 Để phân tích ảnh hưởng của các yếu tố như nhiệt độ, nắng, mưa, và thời tiết khác, 

chúng tôi tiến hành xây dựng các mô hình của các yếu tố ảnh hưởng theo từng sinh cảnh. Số 

lượng các mô hình có thể tạo ra rất lớn, tuy nhiên chúng tôi chỉ chọn các mô hình tiêu biểu, 

phù hợp các điều kiện như: có khối lượng AIC lớn, có giá trị khác biệt tương đối về AIC 

giữa các mô hình và giữa mô hình hiện tại với mô hình xếp hạng đầu nhỏ hơn ba (deltaAIC 
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<3). Đối với các mô hình có AIC wgt bằng nhau thì chọn mô hình có số lượng tham số lớn 

hơn (Bảng 3. 7).  

Bảng 3. 7: Ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến mô hình điểm chiếm cứ 

Mô hình AIC deltaAIC AIC wgt Tham số 

 (Sinh-cảnh-1),p(Nhiệt_độ,Mưa, Khác) 293,23 0 0,283 5 

 (Sinh-cảnh-1),p(Nắng,Mưa,Khác) 293,33 0,1 0,2692 5 

 (Sinh-cảnh-1),p(Nhiệt_độ,Nắng,Mưa) 293,99 0,76 0,1935 5 

 (Sinh-cảnh-1),p(Nhiệt_độ,Nắng,Mưa,Khác) 295,22 1,99 0,1046 6 

 (Sinh-cảnh-1),p(Nhiệt_độ,Mưa) 295,52 2,29 0,0901 4 

 (Sinh-cảnh-2),p(Nhiệt_độ,Mưa,Khác) 283,92 0 0,2821 5 

 (Sinh-cảnh-2),p(Nắng,Mưa,Khác) 284,01 0,09 0,2697 5 

 (Sinh-cảnh-2),p(Nhiệt_độ,Nắng,Mưa) 284,69 0,77 0,1919 5 

 (Sinh-cảnh-2),p(Nhiệt_độ,Nắng,Mưa,Khác) 285,92 2 0,1038 6 

 (Sinh-cảnh-2),p(Nhiệt_độ,Mưa) 286,15 2,23 0,0925 4 

 (Sinh-cảnh-3),p(Nhiệt_độ,Mưa,Khác) 289,19 0 0,282 5 

 (Sinh-cảnh-3),p(Nắng,Mưa,Khác) 289,29 0,1 0,2683 5 

 (Sinh-cảnh-3),p(Nhiệt_độ,Nắng,Mưa) 289,95 0,76 0,1929 5 

 (Sinh-cảnh-3),p(Nhiệt_độ,Nắng,Mưa,Khác) 291,19 2 0,1038 6 

 (Sinh-cảnh-3),p(Nhiệt_độ,Mưa) 291,41 2,22 0,093 4 

  Chúng tôi có nhận xét rằng, đối với ba sinh cảnh và có sự kết hợp của các yếu tố 

nhiệt độ, mưa, và thời tiết khác có ảnh hưởng lớn nhất đến ước tính xác suất phát hiện loài 

(Bảng 3. 7). Khi có sự tác động kết hợp giữa các yếu tố ảnh hưởng thì yếu tố mưa vẫn có 

mức độ ảnh hưởng lớn nhất.  

 Kết quả ước tính xác suất phát hiện loài của Thằn lằn bóng đuôi dài chúng tôi nhận 

thấy với 42 điểm khảo sát và chín đợt khảo sát, xác suất phát hiện loài thực của nghiên cứu 

là 0,5238. Kết hợp với số lượng Thằn lằn bóng đuôi dài được thu thập trong quá trình nghiên 

cứu dinh dưỡng và sinh sản chúng tôi có thể kết luận rằng số lượng mật độ cá thể Thằn lằn 

bóng đuôi dài ở huyện A Lưới ở mức độ trung bình với xác suất bắt gặp khoảng 0,5/lần khảo 

sát. Từ đó cho thấy rằng chỉ có thể bắt gặp Thằn lằn bóng đuôi dài sau ít nhất hai lần khảo 

sát tại một điểm.  

3.5. ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC DINH DƯỠNG  

3.5.1. Số lượng Thằn lằn bóng đuôi dài theo mùa và theo khu vực 

Số cá thể thu được ở mùa khô chiếm tỷ lệ lớn nhất, số cá thể thu được ở mùa mưa 

nhiều thấp nhất với tỷ lệ 9,15% ở con đực và 11,97% ở con cái. 

Kết quả phân bố Thằn lằn bóng đuôi dài theo khu vực nghiên cứu cho thấy, Thằn lằn 

bóng đuôi dài được thu thập nhiều nhất từ khu vực 2 với 66 cá thể chiếm tỷ lệ 46,5%. Số 

lượng các mẫu thức ăn chúng tôi thu thập được là 515 mẫu, tần số xuất hiện các mẫu thức 

ăn là 419 (Bảng 3. 8). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự với kết quả nghiên cứu 

của Ngô Đắc Chứng. Phân tích thành phần thức ăn cho thấy số lượng con mồi là mối được 

Thằn lằn bóng sử dụng nhiều nhất với 75 mẫu thức ăn chiếm tỷ lệ 14,37%. Tiếp đến là các 
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loài thuộc bộ Cánh thẳng với 66 mẫu thức ăn chiếm 12,64%. Ấu trùng côn trùng cũng được 

Thằn lằn bóng đuôi dài sử dụng nhiều với 55 mẫu thức ăn chiếm 10,54% (Bảng 3. 8). 

Bảng 3. 8: Thành phần thức ăn và chỉ số quan trọng từng loại thức ăn 

STT Loại thức ăn 
Tần số (F) Số lượng (N) Thể tích (V) 

F %F N % V (mm3) %V 

1 Ấu trùng côn trùng (Insect larvae) 54 12,68 55 10,54 17.955,69 21,42 

2 Bộ Cánh cứng (Coleoptera) 20 4,69 25 4,79 3.962,57 4,73 

3 Bộ Cánh màng (Hymenoptera) 22 5,16 45 8,62 157,42 0,19 

4 Bộ Cánh nửa (Hemiptera) 19 4,46 19 3,64 4.304,16 5,14 

5 Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) 10 2,35 10 1,92 1.208,88 1,44 

6 Bộ Chân đều (Isopoda) 19 4,46 21 4,02 1.684,32 2,01 

7 Bộ Gián (Blatodea) 20 4,69 21 4,02 5.043,15 6,02 

8 Bộ Nhện (Araneae) 49 11,50 51 9,77 15.686,64 18,72 

9 Bộ Mười chân (Decapoda) 10 2,35 10 1,92 2.757,73 3,29 

10 Bộ Cánh thẳng (Orthoptera) 58 13,62 66 12,64 7.255,33 8,66 

11 Giun (Clitellata) 16 3,76 16 3,07 2.041,67 2,44 

12 Lớp Chân bụng (Gastropoda) 24 5,63 24 4,60 12.772,23 15,24 

13 Mối (Isoptera) 32 7,51 75 14,37 513,95 0,61 

14 Bộ Hai cánh (Diptera) 6 1,41 6 1,15 336,85 0,40 

15 Thực vật (Plant) 34 7,98 41 7,85 4.919,18 5,87 

16 Không xác định (Unidentified) 26 6,10 30 5,75 3.210,19 3,83 

Tổng cộng 419 100,00 515 100,00 83.809,96 100,00 

Phân tích về thể tích con mồi Thằn lằn bóng đuôi dài sử dụng chúng tôi nhận thấy: 

ấu trùng côn trùng có thể tích lớn nhất 17.955,69 mm3 chiếm tỷ lệ 21,42%, tổng thể tích thức 

ăn bộ Nhện là 15.686,64 mm3 chiếm tỷ lệ 18,72%, tiếp theo là lớp Chân bụng với tổng thể 

tích là 12.772,23 mm3 chiếm tỷ lệ 15,24% (Bảng 3. 8, Hình 3. 10). 

 
Hình 3. 10: Thể tích các loại con mồi 

Chỉ số quan trọng của loại thức ăn được loài Thằn lằn bóng đuôi dài tiêu thụ lớn 
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nhất là ấu trùng côn trùng với IRI = 14,88. Theo sau là bộ Nhện với IRI là 13,33; Châu Chấu 

với IRI là 11,64; ba loại con mồi này có chỉ số IRI cao nhất IRI > 10% trong thành phần con 

mồi.  

 
Hình 3. 11: Thể tích thức ăn giữa các mùa 

Phân tích về thể tích từng loại thức ăn theo mùa chúng tôi nhận thấy trong mùa ít 

mưa thể tích thức ăn là ấu trùng côn trùng lớn nhất với 9.554,30 mm3, tiếp đó là bộ Nhện 

với thể tích 5.365,87 mm3. Trong mùa khô bộ Nhện, lớp Chân bụng, ấu trùng côn trùng cũng 

có thể tích lớn. Cụ thể, thể tích con mồi là bộ Nhện là 6.686,65 mm3, lớp Chân bụng là 

4.822,85 mm3 và ấu trùng côn trùng là 4.535,98 mm3. Trong mùa mưa nhiều chúng tôi cũng 

nhận thấy con mồi là ấu trùng côn trùng và bộ Nhện cũng có thể tích tương đối lớn. Ấu trùng 

côn trùng chiếm thể tích 3.865,40 mm3 và bộ Nhện chiếm thể tích là 3.634,12 mm3 . 

 Phân tích thể tích tiêu thụ thức ăn của con đực và con cái cho thấy tổng thể tích các 

loại con mồi do con cái tiêu thụ lớn hơn con đực. Cụ thể, con cái tiêu thụ thể tích 53.186,32 

mm3 chiếm tỷ lệ 63,46% và con đực tiêu thụ thể tích 30.623,65 mm3 chiếm tỷ lệ 36,54% 

(Hình 3. 12). 

 
Hình 3. 12: Thể tích con mồi tiêu thụ giữa con đực và con cái 

Mùa ít mưa; 

34.470mm3; 41,1%

Mùa khô; 

30.083mm3; 35,9%

Mùa mưa nhiều; 
19.256 mm3; 23,0%

Con đực; 
30.624mm3; 36,5%

Con cái; 
53.186mm3; 63,5%
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Phân tích về thể tích từng loại con mồi do con đực và con cái tiêu thụ chúng tôi nhận 

thấy: con cái tiêu thụ ấu trùng côn trùng lớn hơn con đực cả về số mẫu cũng như thể tích con 

mồi. Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy không chỉ có tổng thể tích thức ăn do con cái 

tiêu thụ lớn hơn con đực mà về tổng số lượng mẫu thức ăn con cái tiêu thụ (310 mẫu) cũng 

lớn hơn con đực (205 mẫu).  

3.5.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm đến các đặc điểm dinh dưỡng 

 
Hình 3. 13: Liên quan giữa khoảng nhiệt độ và sự xuất hiện của Thằn lằn bóng đuôi 

dài 

 Khi phân tích liên quan giữa khoảng nhiệt độ và sự xuất hiện của của Thằn lằn bóng 

đuôi dài, chúng tôi nhận thấy số lượng Thằn lằn bóng đuôi dài xuất hiện với tần suất cao khi 

nhiệt độ môi trường khoảng từ 31-37 oC (Hình 3. 13). Khoảng độ ẩm ưa thích là 75-80% 

(Hình 3. 14). 

 
 Hình 3. 14: Liên quan giữa khoảng độ ẩm và sự xuất hiện 

3.5.4. Đánh giá sự đa dạng thức ăn bằng đường cong tích lũy kỳ vọng  

3.5.4.1. Đường cong tích lũy kỳ vọng giữa loại con mồi và tần suất xuất hiện các mẫu thức 

ăn 
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Hình 3. 15: Đường cong tích lũy giữa số loại con mồi và tần suất 

 Kết quả phân tích Reafaction cho thấy ước tính kỳ vọng sự đa dạng về thành phần 

thức ăn của con cái lớn hơn con đực.  

3.5.4.2. Đường cong tích lũy kỳ vọng giữa loại con mồi và số lượng mẫu thức ăn 

 
Hình 3. 16: Đường cong tích lũy giữa số loại con mồi và số mẫu thức ăn 

Kết quả phân tích Reafaction giữa số loại con mồi và số lượng mẫu thức ăn trong dạ 

dày Thằn lằn bóng đuôi dài cho thấy, nếu xét về kỳ vọng các loại con mồi và số lượng các 

mẫu thức ăn xuất hiện trong dạ dày của Thằn lằn bóng đuôi dài, chúng ta có thể nghĩ đến kết 

quả ước tính sự đa dạng về thành phần thức ăn của con cái lớn hơn con đực. 

3.5.4.3. Đường cong tích lũy kỳ vọng giữa số loại con mồi và số lượng mẫu thức ăn theo 

mùa. 
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Hình 3. 17: Đường cong tích lũy giữa loại con mồi và số lượng mẫu thức ăn theo mùa 

Phân tích Reafaction số loại con mồi và số lượng mẫu thức ăn xuất hiện trong dạ 

dày Thằn lằn bóng đuôi dài theo các mùa cho thấy vào mùa ít mưa có số lượng các mẫu thức 

ăn lớn hơn các mùa còn lại với 210 mẫu thức ăn. Mùa khô có 194 mẫu thức ăn. Tuy nhiên 

khi phân tích sự đa dạng con mồi bằng ước tính kỳ vọng cho thấy mùa khô có sự đa dạng 

hơn mùa ít mưa (Hình 3. 17). 

3.5.5. Đánh giá sự đa dạng về thức ăn 

 Mặc dù con cái tiêu thụ 305 mẫu thức ăn và con đực là 205 mẫu. Tuy nhiên, sau khi 

chúng tôi phân tích chỉ số đa dạng Simpson cho thấy sự đa dạng về thức ăn giữa con đực và 

con cái tương đương nhau. 

3.5.6. Đánh giá mức độ đồng đều về thức ăn 

Kết quả ước tính mức độ đồng đều của giữa các mẫu thức ăn cho thấy chỉ số Shannon 

của con đực là 0,48 và con cái là 0,45. Từ chỉ số này cho thấy: mức độ đồng đều của các 

mẫu thức ăn do con đực và con cái sử dụng là tương đương nhau. 

3.6. ĐẶC ĐIỂM VỀ SINH SẢN 

3.6.1. Đặc điểm sinh sản con đực 

Phân tích thể tích tinh hoàn của 70 cá thể Thằn lằn bóng đuôi dài đực theo tháng 

chúng tôi nhận thấy thể tích tinh hoàn trung bình bắt đầu tăng từ tháng I - II. Từ tháng III - 

VIII thể tích tinh hoàn tăng cao hơn các tháng khác. Thể tích tinh hoàn giảm dần từ tháng 

IX - XII. 

Về thể tích tinh hoàn theo mùa chúng tôi nhận thấy: mùa khô có tổng thể tích tinh 

hoàn lớn nhất 15.381,55 mm3, mùa mưa ít 13.048,08 mm3 và mùa mưa nhiều là 9.398,43 

mm3 (Hình 3. 18).  
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Hình 3. 18: Thể tích tinh hoàn giữa các mùa 

Phân tích thể tích trung bình tinh hoàn, chúng tôi thu được kết quả: thể tích trung 

bình của tinh hoàn mùa khô lớn hơn các mùa khác. Cụ thể, thể tích tinh hoàn trung bình vào 

mùa khô là 732,45 ± 165,91 mm3, mùa mưa ít là 621,34 ± 183,17mm3 và mùa mưa nhiều là 

335,66 ± 134,20 mm3. Phân tích tương quan giữa chiều dài thân và thể tích tinh hoàn, khối 

lượng gan, khối lượng thể mỡ chúng tôi nhận thấy: có mối tương quan tuyến tính đáng kể 

giữa SVL đực và thể tích tinh hoàn, khối lượng thể mỡ và khối lượng gan.  

Liên quan giữa thể tích tinh hoàn, khối lượng thể mỡ, khối lượng gan: 

 

 
Hình 3. 19: Sự thay đổi về thể tích tinh hoàn, khối lượng thể mỡ và khối lượng gan ở 

con đực 

Mùa mưa ít; 
13.048mm3; 

34,5%

Mùa khô;
15.382mm3; 

40,7%

Mùa mưa nhiều; 
9.398mm3; 24,8%
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Phân tích liên quan giữa tháng và thể tích tinh hoàn, khối lượng thể mỡ, khối lượng 

gan của con đực nhận thấy: thể tích tinh hoàn tăng lên vào tháng I và tháng II và đạt đến 

kích thước tối đa từ tháng VII-VIII. Thể tích tinh hoàn bắt đầu giảm xuống từ tháng IX-X 

và đạt đến kích thước nhỏ nhất vào tháng XI, khi hầu hết con cái đã đẻ trứng. Trong những 

tháng thể tích tinh hoàn tăng thì khối lượng thể mỡ, khối lượng gan giảm và ngược lại (Hình 

3. 19). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi Thằn lằn bóng đuôi dài đực sinh sản theo mùa, 

thời kỳ sinh sản bắt đầu vào khoảng tháng III và đến cuối tháng VIII. Chúng tôi cho rằng 

đây là khoảng thời gian có thời tiết thuận lợi, tránh các điều kiện khắc nghiệt về khí hậu. 

3.6.2. Đặc điểm sinh sản con cái 

Phân tích đặc điểm của 69 cá thể Thằn lằn bóng đuôi dài cái chúng tôi nhận thấy: 

trứng ở giai đoạn 1 chiếm tỷ lệ lớn với 50,72%. Trứng giai đoạn 2 chiếm tỷ lệ 14,49%, giai 

đoạn 3 là 14,49%. Trứng ở giai đoạn 4 và 5 chiếm tỷ lệ 20.29% (Hình 3. 20). 

 

Hình 3. 20: Tỷ lệ các giai đoạn phát triển của trứng 

Phân tích sự phân bố các giai đoạn phát triển của trứng theo thời gian chúng tôi nhận 

thấy sự phát triển của trứng ở cá thể Thằn lằn bóng đuôi dài cái rất phù hợp sự phát triển của 

tinh hoàn ở cá thể đực. 

Phân tích sự thay đổi thể tích theo tháng chúng tôi nhận thấy thể tích buồng trứng 

trung bình bắt đầu tăng từ tháng I-II. Từ tháng III-VIII thể tích buồng trứng tăng cao hơn 

các tháng khác. Thể tích buồng trứng giảm dần từ tháng IX-XII. 

Về sự thay đổi thể tích buồng trứng theo mùa chúng tôi nhận thấy: mùa khô có tổng 

thể tích buồng trứng lớn nhất 57.784,88 mm3, mùa mưa ít 46.874,03 mm3 và mùa mưa nhiều 

là 8.325,21 mm3 (Hình 3. 21). Phân tích hồi quy cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa về thể 

tích buồng trứng con cái giữa các mùa.  

GĐ 1; 
35; 50,7%

GĐ 2;
10; 14,5%

GĐ 3;
10; 14,5%

GĐ 4;
4; 5,8%

GĐ 5;
10; 14,5%
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Hình 3. 21: Thể tích buồng trứng theo mùa 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ giữa SVL và 

thể tích buồng trứng (P = 0,001), khối lượng thể mỡ (P = 0,005), và khối lượng gan (P = 

0,01). Điều này cho thấy thể mỡ và gan có tham gia vào quá trình phát triển của trứng ở 

Thằn lằn bóng đuôi dài cái.  

Liên quan giữa thể tích buồng trứng, khối lượng thể mỡ, khối lượng gan: 

 

 
Hình 3. 22: Biểu đồ sự thay đổi về thể tích buồng trứng, khối lượng thể mỡ và khối 

lượng gan ở con cái  

Phân tích số lượng trứng trung bình chúng tôi thu được kết quả cho thấy số lượng 

trứng dao động từ 2 đến 9 trứng, trung bình là 3,7 ± 2,1 trứng.  

Mùa mưa ít; 
46.784; 41,4%

Mùa khô; 
57.785; 51,2%

Mùa mưa nhiều; 
8.325; 7,4%
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Hình 3. 23: Phân bố số lượng cá thể theo số trứng 

Phân tích liên quan giữa thể tích tinh hoàn và thể tích buồng trứng theo thời gian 

chúng tôi nhận thấy: thể tích tinh hoàn và thể tích buồng trứng có sự liên quan chặc chẽ với 

nhau theo thời gian (Hình 3. 24). 

 
Hình 3. 24: Sự thay đổi thể tích tinh hoàn và buồng trứng theo thời gian 

Chúng tôi cho rằng nhiệt độ và độ ẩm có thể là những tín hiệu cho bắt đầu và kết 

thúc mùa sinh sản. 

3.7. SỬ DỤNG BỀN VỮNG THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI 

Trong quá trình khảo sát thực địa chúng tôi nhận thấy các loài trong giống Thằn lằn 

bóng nói chung, loài Thằn lằn bóng đuôi dài nói riêng thường xuyên bị người dân bắt làm 

thực phẩm và buôn bán chủ yếu cho các nhà hàng. Mặt khác, dựa vào kết quả phân tích mô 

hình điểm chiếm cứ có thể thấy số lượng cá thể  Thằn lằn bóng đuôi dài có ngoài tự nhiên 

rất thấp. Do đó, công tác bảo vệ và sử dụng bền vững loài Thằn lằn bóng đuôi dài là rất cần 

thiết.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN  

1.1. Về đặc điểm hình thái và sự sai khác về hình thái theo giới tính 

 Các mẫu nghiên cứu Thằn lằn bóng đuôi dài của chúng tôi có hình thái ngoài như: 

màu sắc, hình dạng cơ thể, hình dạng đầu, số lượng vảy… tương tự với mô tả của các 

nghiên cứu trước. Tỷ lệ đực/cái của bộ mẫu nghiên cứu dinh dưỡng là 0,67; bộ mẫu nghiên 

cứu sinh sản là 1. Chỉ số sai khác về hình thái theo giới tính (SSD) là 0,013 cho thấy chiều 

dài thân ở con đực trưởng thành lớn hơn con cái trưởng thành. Kích thước về dài đầu, rộng 

đầu, dài đuôi, rộng miệng, khối lượng cơ thể của con đực trưởng thành lớn hơn con cái 

trưởng thành. Phân tích tương quan về các kích thước hình thái cho thấy: chiều dài thân 

càng lớn thì khối lượng cơ thể, rộng miệng càng tăng; những cá thể có cùng chiều dài thân 

thì dài đầu, rộng đầu của con đực trưởng thành lớn hơn con cái trưởng thành. 

1.2. Về đa dạng di truyền 

Sự đa daṇg di truyền giữa 5 quần thể Thằn lằn bóng đuôi dài tương đương nhau với 

mức độ đa dạng di truyền thấp (Gst = 0,12). Mức độ đa dạng di truyền cá thể của quần thể 

Thừa Thiên Huế cao nhất, các cá thể của quần thể Quảng Nam có mức độ đa dạng thấp nhất. 

Mức độ tương đồng di truyền giữa 5 quần thể nghiên cứu rất cao. Trong đó, quần thể Thằn 

lằn bóng đuôi dài Quảng Nam và Phú Yên có mức độ tương đồng cao nhất với djk = 0,96552, 

tiếp đó là quần thể Thừa Thiên Huế và quần thể Quảng Bình với djk = 0,93478. Mức độ tương 

đồng thấp nhất là giữa quần thể Quảng Nam và Thanh Hóa với chỉ số djk là 0,88636. 

1.3. Về sử dụng vi môi trường sống và phương thức hoạt động 

- Thằn lằn bóng đuôi dài xuất hiện nhiều ở các loại vi môi trường sống như: cạnh rừng 

lâm nghiệp, cây bụi trảng có, trong các đống gạch, đá, đống rác, củi,…đặc biệt nơi có dân 

cư sinh sống, nhiều thức ăn. 

- Nhiệt độ ưa thích của Thằn lằn bóng đuôi dài là 34,3 ± 2,0 oC 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 (con đực 

trung bình là 5,1 phút; con cái là 4,7 phút). Thời gian trung bình cho hoạt động phơi nắng, 

ngồi và đợi của con cái lớn hơn con đực.  

1.4. 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. Điều này cho thấy có 

52,38% khả năng phát hiện được Thằn lằn bóng đuôi dài trong 1 đợt khảo sát hoặc có thể 

nói sau ít nhất 2 đợt khảo sát mới có khả năng phát hiện 1 thằn lằn bóng đuôi dài. 

- Về ảnh hưởng của sinh cảnh: Sinh cảnh vườn nhà, gần người dân sinh sống, nhiều 

thức ăn có ảnh hưởng lớn nhất đến xác suất phát hiện.  

- Về ảnh hưởng của thời tiết: yếu tố mưa và nhiệt độ có ảnh hưởng đến xác suất phát 

hiện loài lớn nhất.  

1.5. Về đặc điểm sinh thái học dinh dưỡng 

Tổng thể tích thức ăn của Thằn lằn bóng đuôi dài trong mùa ít mưa và mùa khô chiếm 

tỷ lệ cao, mùa mưa nhiều có thể tích thức ăn thấp nhất. Trong đó, 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. Ước tính về sự đa dạng thành phần thức ăn đối với mô hình phân tích 

kỳ vọng con cái có thành phần thức ăn đa dạng hơn con đực.  
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1.6. 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 thay đổi thể tích tinh hoàn, trứng.  

2. KIẾN NGHỊ 

- Đánh giá mức độ tương đồng giữa nhiều quần thể Thằn lằn bóng đuôi dài hơn. Số 

lượng mồi sử dụng lớn hơn; Sử dụng chỉ thị phân tử bằng giải trình tự gen các mẫu Thằn lằn 

bóng đuôi dài có sự sai khác lớn. 

- Mở rộng nghiên cứu giám sát điểm với số lượng điểm lớn hơn, số vùng nghiên cứu 

lớn hơn, thời gian nghiên cứu dài hơn. Từ đó, có những kết luận tốt hơn về chương trình 

giám sát điểm đối với loài Thằn lằn bóng đuôi dài nói riêng và các loài động vật khác nói 

chung. 

- Nghiên cứu, hoàn chỉnh quy trình nuôi để có hướng sử dụng bền vững đối với loài Thằn 

lằn bóng đuôi dài. 
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INTRODUCTION 

1. RATIONALE 

Studies on reptiles show that the number of species in the world at the 

beginning of 2011 was 9300 species and by August 2016 increased to 10,450 species 

(Uetz & Hošek, 2016). According to Böehm et al. (Cs), it was estimated that 

approximately 20% of reptile species in the world were threated with the extinction 

(Böehm et al., 2013). 

Vietnam is considered as one of the countries with the most diverse range of 

amphibians and reptiles in the world. North Central region is considered as one of the 

centers of biodiversity in Vietnam (Tordoff et al., 2004). However, natural forests 

and wildlife resources are currently under great pressure from deforestation, 

agricultural cultivation, hydropower construction, illegal hunting and pollution 

environment. Many amphibian and reptile species with economic, medicinal or diet 

values have been being hunted and depleted to meet the needs of local people and 

trade, including the species of Eutropis. 

In Thua Thien Hue studies on Eutropis (Fitzinger, 1843) are primarily 

surveys on in species. Moreover, these studies have primarily focused on the 

Eutropis multifasciatus but have not fully investigated the long-tailed Lizard 

Eutropis longicaudatus yet. Long-tailed Lizard Eutropis longicaudatus is familiar to 

people and are distributed in many parts of the country. They bring about many 

values for life. Long-tailed Lizard Eutropis longicaudatus play also an important role 

in ecosystems, is a link in the natural diet chain, contributes to the transformation of 

matter and energy and ensures balance in the ecosystem. They often eat insect larvae 

that harm agriculture. Therefore, they have become useful for agriculture and 

forestry. Although there is no research on the medicinal value of Long-tailed Lizard 

Eutropis longicaudatus, they are used in folk as a remedy for asthma, asthenia, and 

weakness in children. In the recent time, lizard species, including long-tailed Lizard 

Eutropis longicaudatus, have been used as diet for humans and livestock. 

Research on the genetic diversity at both population and species levels of 

long-tailed Lizard Eutropis longicaudatus play an important role in assessing the 

impact of geographic and habitat isolation on the development and transformation of 

this species. In general, there are no studies on genetic diversity, nutritional ecology, 

reproductive biology of long-tailed Lizard Eutropis longicaudatus in Vietnam in 

general and Thua Thien Hue in particular. 

For the above reasons, we conducted the study “Study on genetic diversity 

and ecology of long-tailed Lizard Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856) in 

southwestern Thua Thien Hue. 

2. RESEARCH PURPOSES 

- To find out the morphological characteristics and to assess the level of 

genetic diversity of populations and species of Long-tailed Lizard in southwestern 

Thua Thien Hue. 

- To analyze the ecological characteristics of Long-tailed Lizard. 

3. THE SCOPE OF THE STUDY 
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- Description of the morphological characteristics of long-tailed Lizard 

Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856) in southwestern Thua Thien Hue province 

and analysis of morphological similarities and differences differences by sex. 

- Assessment of the genetic diversity of Long-tailed Lizard in southwestern 

Thua Thien Hue at the population and species level and comparison with other 

regions. 

- Analysis of such ecological characteristics as: nutritional characteristics 

(prey types, important indicators of diet ...); Probability of species detection; site-

occupancy models and factors affecting the model. 

- Analysis of reproductive biology features of Long-tailed Lizard. 

4. SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE 

The research provided up-to-date scientific data on morphological 

characteristics, sex-related morphological differences, genetic diversity at population 

and species levels, and such ecological features as nutrition, reproduction, probability 

of species discovery, influencing factors, and the models of occupancy sites of long-

tailed Lizard in southwestern Thua Thien Hue. 

The findings were reliable scientific basis for the research and sustainable 

use of long-tailed Lizard. 

5. NEW CONTRIBUTIONS 

- 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  

 

Chapter 1 

LITERATURE REVIEW 

1.1. REVIEW OF STUDIES ON LONG-TAILED LIZARD Eutropis 

longicaudatus IN THE WORLD 

1.1.1. Study on classification, sex-related morphological differences and 

distribution 

1.1.1.1. Classification sites 

Species: Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856) 

Genus: Eutropis, Fitzinger, 1843 

Family: Lizard (Scincidae) 

Order: Scaly (Squamata) 

Class: Reptilia 
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Classification site of long-tailed Lizard has the following changes: 

Hallowell described the long-tailed Lizard species with the original name of 

Euprepis longicaudata (Hallowell, 1856). Günther described the species Eumeces 

siamensis but was later considered to be the objective fellow name of the E. 

longicaudatus (Günther, 1863). Other authors described the species with such 

different names as Euprepes bicarinatus (Peter, 1867) and Euprepes Ruhstrati 

(Fischer, 1886), but were later identified as the objective fellow name of Mabuya 

longicaudata (1903). Mausfeld & Schmitz analyzed the genetic relationships of 

Lizard groups and officially reclassified Long-tailed Lizard into Eutropis (Mausfeld 

& Schmitz, 2003). 

1.1.1.2. Morphological differences by sex and distribution 

* Morphology: Long tail fins were first described by Hallowell in 1856 

based on a standard Thai collection. 

* Morphological differences by sex: Morphological differences by sex are 

quite common in vertebrates, including Lizard. Cox gave the formula for calculating 

sex-related morphological difference indexes based on SVL of the larger sex and 

SLV of the smaller sex. 

1.1.2. Research on genetic diversity 

There are many methods to study the genetic diversity of individual and 

populations worldwide, but no studies have used RAPD on long-tail Lizard. 

1.1.3. Research on ecological characteristics and reproductive features 

- Microenvironment: Although there are many studies on the habitat 

viability, there have been no studies on the use of the living micro-organisms of the 

long-tailed Lizard. 

- Nutritional ecology, reproduction: Studies on the nutritional ecology of 

longtail Lizard are mainly concentrated in Taiwan, with many of Huang et al. 

- The probability of species detection, factors associated with site-

occupancy models. 

MacKenzie is the pioneer as well as has done a great deal of researches 

involving the probability of species detection, the factors that affect the site-

occupancy models, the species viability. 

1.2.  REVIEW OF STUDIES ON LONG-TAILED LIZARD Eutropis 

longicaudatus (Hallowell, 1856) IN VIETNAM AND THUA THIEN HUE 

PROVINCE 

1.2.1. Studies on classification, sex-related morphological differences and 

distribution 

1.2.1.1. Classification location 

Currently, researchers in amphibians and reptiles in Vietnam agree to use 

the scientific name of this lizard as Eutropis longicaudatus to match the correct form 

in the Latin grammar. 

1.2.1.2. Difference in the morphology by sex and distribution 

* Morphology: Studies on the taxonomy of Long-tailed Lizard in Vietnam 

are very early in the history of Smith, Bourret and Ngo Dac Nguyen. 
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* Morphological differences by sex: In Vietnam, there is only one study of 

sex-related difference, but done on Lizard. 

* Distribution: There are studies by Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, 

Bobrov và Semenov, Hoàng Ngọc Thảo và Ngô Đắc Chứng 

1.2.2. Research on genetic diversity 

In Vietnam, no research has been done on the genetic diversity of long-

tailed Lizard.  

1.2.3. Research on ecological characteristics 

* Nutrition ecology 

There are studies by Ngo Dac Nguyen and Le Thang Loi. 

* The probability of species detection, the factors associated with the site-

occupancy models: This research direction on Lizard generally and longtail Lizard 

particularly has not been conducted in Vietnam yet. 

1.2.4. Research on reproductive traits 

Research on the reproductive traits of long-tailed Lizard by Ngo Dac 

Chung. 

1.4. RAPD TECHNIQUE 

In Vietnam, there is no research on the long-tailed Lizard. 

1.5. REVIEW OF NATURAL AND SOCIAL CONDITIONS OF THE 

RESEARCH AREA 

A Luoi is a mountainous border district of Thua Thien Hue Province. The 

district has twenty and one town. The annual average temperature in this area 

decreases from East to West, the annual average temperature dropped to 20 - 22 °C. 

In winter the average temperature drops to 17 - 18 ° C. When there is the dry 

southwest monsoon, the highest temperature can reach 37 - 38 °C in the high 

mountain. The average annual relative humidity of the air increases with the 

elevation of topography and is from 83 to 87%. The heavy rainfall center in A Luoi 

has an average annual rainfall of 3,400 mm. From September onwards, the number of 

Sunshine hours decreases sharply and then increases sharply from the first months of 

the next year. 

Chapter 2 

OBJECT AND METHODS 

2.1. OBJECT AND RESEARCH SCOPE 

2.1.1. Object 

Long-tailed Lizard Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856).  

2.1.2. Research site 

A Luoi district - Thua Thien Hue province (15°59’30” - 16°44’30”N, 

107°00’56” - 108°12’57”E) in Southwest Thua Thien Hue. 

2.2. RESEARCH DURATION 

From June, 2014 to June, 2017. 

2.3. METHODS 

2.3.1. Field survey 

2.3.1.1. Survey of microenvironment and mode of activity 
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- Surveys of microenvironment 

- Mode of activity 

2.3.1.2. Sample collection 

Sample collection was done directly by hands, using hooks (Preys:  locusts, 

spiders, earthworms, etc.,), traps or nets to catch. 

2.3.1.3. Morphological measurement, gastric lavage 

* Morphological measurements 

- Use 0.01 mm electronic clamper, electronic scale with accuracy of ± 0.1 g 

(Prokits, Taipei, Taiwan) for weighing. 

* Gastric lavage: the method of Solé et al. (2005). 

2.3.1.4. Site supervision: MacKenzie's method. 

2.3.1.5. Research on reproductive and genetic characteristics 

The researcher collected samples in the field and noted morphological 

measurements. The samples were then stored in 70% ethanol for analysis of 

reproductive and molecular biology characteristics. 

2.3.2. Research in the laboratory 

2.3.2.1. Analysis of morphological characteristics, morphological differences by sex 

* Analysis of morphological measurements: SVL, BM, TL, HL, HW 

* Identification of morphological differences index by sex 

- Determine the morphology of the morphology of the longtail shark by the 

following formula: 

                 The size of the larger sex 

(SSD = -------------------------------------- - 1) 

                  Size of the smaller sex 

2.3.2.2. Analysis of diet ingredients 

- Diet classification and classification according to descriptive documents of 

Thai Tran Bai (2001) and Johnson & Triplehorn (2005). 

- Calculate the volume (V) of the diet by using the formula: 

 
of which: length is the length of the prey, width is the width of the prey 

- Use the index of relative importance: 

 
2.3.2.3. Analysis of microenvironment: Describe the characteristics of population 

ecology and habitats and assess the species viability. 

2.3.2.4. Activity mode analysis: Total observation time, time for hunting, basking, 

sitting and waiting  ... 

2.3.2.5. Analyzing the probability of species detection and site-occupancy models: 

MacKenzie's method. 

 

2.3.2.6. Analysis of reproductive traits 

2.3.2.7. Analysis of genetic diversity 
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- Samples were surgically removed for muscle which was used for  genetic 

analysis in the lab. 

- Construction of genealogical schemas: Construction of genealogical 

schemas and group analysis with NTSYS 2.1, PAST. 

2.4. RESEARCH DOCUMENT 

- Research on morphometric data, morphological differences by sex, use 

microenvironment, nutrients, and mode of activity on 142 samples. 

- Research on probability of species detection and site-occupancy models: 

42 sites, 9 surveys, 71 models. 

- Research on reproductive characteristics of 139 samples. 

- Research on genetic diversity: 50 samples. 

 

Chapter 3 

RESULT AND DICUSSION 

 

3.1. MORPHOLOGICAL FEATURES, MORPHOLOGICAL DIFFERENCES 

BY SEX 

3.1.1. Morphological characteristics 

* External Description: The body has distinct body parts and the whole 

body are covered with scales. They have triangular elongated and flat head , covered 

with many symmetrical scales, the head is less distinguishable from the neck. Two 

sides of the ribs have two black strips running from the eye to the front of the 

posterior limb. Between mature males and females, there is a color difference in this 

black line. 

Of 142 long-tailed Lizard, we collected 56 males (40.1%) and 87 females 

(59.9%), male / female ratio was 0.67. Male ratio in the study of Ngo Dac et al. was 

1.0; In Huang's study was 0.8. 

Morphological size and body weight: The average body length of males was 

107.8 ± 7.7 mm. The females have an average SVL of 106.4 ± 6.8 mm. The average 

body weight in males was 32.6 ± 9.5 g and females 30.0 ± 8.2 g. Males had the 

smallest weight of 17.6 g and the largest was 51.8 g, the youngest was 17.7 g and the 

largest was 54.1 g. The average long tail of the males was 144.1 ± 31.3 mm, and the 

females were 138.8 ± 30.1 mm. The average mouth width of males was 16.2 ± 3.3 

mm and the females were 13.6 ± 3.2 mm. 

3.1.2. Morphological differences by sex 

The results showed that the average SVL in mature males was higher than 

that of females with SSD = 0.013. This positive index (> 0) indicated that in mature 

males SVL was larger than mature females. The average body weight of males was 

higher than that of females with weight of 32,639 ± 9,505 g and 30,011 ± 8,191 g, 

respectively. However, this difference was not statistically significant. 
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3.1.3. Relationship between morphological size and body weight 

* Between body length and body weight 

The SVL and BM of long-tailed Lizard in A Luoi were closely related 

(Figure 3. 1). Linear regression analysis showed that the larger the size of the SVL is, 

the greater the BM in both males and females is. 

 
Figure 3. 1: Regression between body length and body weight of males, females 

* Between the body length and head width  

Linear regression analysis of the relationship between SVL and HW 

expressed that they were correlated. The longer the body was, the wider the head 

was. (Figure 3.2). 

 
Figure 3. 2: Regression between body length and head width of males, females 
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Figure 3. 3: Regression between body length and head length of males, females 

* Between body length and head length 

SVL and HL have a positive relationship in both males and females. Analysis 

of two linear regression lines found that the HL of the male was greater than that of 

the female in the individuals with the same SVL. 

* Between body length and mouth width 

The SVL and MW of longtail sharks in A Luoi were closely related 

 
Figure 3. 4: Regression between body length and mouth width of males, females 

Body length, body weight, head size, tail length of long-tailed lizard varied 

by sex. Mature males had larger head sizes, body mass, and tail lengths that females 

did. 

3.2. GENETIC DIVERSITY CHARACTERISTICS 

3.2.1 Total DNA extraction 

The tail muscle of 50 longt-tailed Lizard had similar morphological 

characteristics used for total DNA extraction (Figure 3. 4). 
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Figure 3. 5: Total DNA electrophoresis results of some samples 

3.2.2. Results of genetic diversity analysis with RAPD technique 

After probing 25 random preys with all 50 good quality total DNA samples, 

we identified five preys that amplified the largest number of DNA bands; OPA-01; 

OPA-03; OPB-10; OPF-04; OPN-10. These primers were used to analyze the genetic 

diversity of 50 long-tailed Lizard collected from five provinces: Phu Yen, Quang 

Nam, Thua Thien Hue, Quang Binh and Thanh Hoa. The results showed that 52 

DNA bands were amplified from 5 random primers on 50 samples. All of these bands 

were polymorphic (the average number of polymorphic bands on the primer was 10.4 

bands). 

3.2.3. Results of electrophoresis of PCR-RAPD products 

PCR-RAPD results with five primers showed clearly polymorphic DNA, the 

number of bands were sufficiently large to study genetic diversity, and construct 

pedigree charts. 

3.2.4. Analysis of genetic diversity 

3.2.4.1. Indicators of genetic diversity 

When analyzing genetic diversity indexes, we found that the genetic diversity 

index of five long-tailed lizard populations was 0.33 and the average genetic 

diversity index between populations was 0.3. . Genetic difference in population Gst = 

0.12 showed genetic differences between the samples was 12%. The level of gene 

transfer expressed by the gene flow (Nm) between populations was low of 3.85. 

Long-tail Lizard populations in Thua Thien Hue had the highest diversity in 

populations with the highest Shannon index of 0.674. Analysis of the Simpson 

diversity index based on the amount of bands for each type of long-tailed Lizard in 

the 5 localities expressed that long-tailed lizard species collected in Thua Thien Hue 

had the highest diversity in comparision with other provinces. This was demonstrated 

through the Simpson (D / D) index of Thua Thien Hue of 0.099. 

3.2.4.2. Evaluate the degree of genetic similarity and genetic distance 

* Nei 

The populations of Thua Thien Hue and Quang Nam had the highest genetic 
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distance with an index of 0.0973 followed by Quang Binh and Phu Yen population 

with genetic distance index of 0.0767.  Thua Thien Hue and Quang Binh populations 

had the highest level of genetic homogeneity with a homogeneity index of 0.9641, 

followed by Thua Thien Hue and Thanh Hoa, Phu Yen and Quang Nam. 

* Pedigree charts of the 50 long-tailed lizard samples with Sorencen Index - Dice: 

 
Figure 3.6: Pedigree charts of 50 long-tailed lizard samples 

 
Figure 3. 7: Analysis of the homogeneity between populations of long-tailed 

Lizard by group  
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Populations of long-tailed Lizard in Quang Nam and Phu Yen longtail had the 

highest homogeneity with the djk index of 0.96552; Populations in Thua Thien Hue 

had a very close relationship with those in Quang Binh with a djk of 0.93478. The 

level of homogeneity between Thua Thien Hue and Quang Nam was lower with djk 

of 0.93333. The lowest level of homogeneity was between the Quang Nam and 

Thanh Hoa populations with a djk of 0.88636. 

3.3. HABITAT VIABILITY AND ACTIVITY MODE OF LONG-TAILED 

LIZARD 

3.3.1. Habitat viability 

The findings showed that long-tailed Lizard appeared often in many kinds of 

such microenvironments as forest edge, scrub, rubble, waste pile, firewood, ... The 

average temperature  in the detected microenvironments was high (34.3 ± 2.0 ° C) 

and the average relative humidity was relatively low (76.6 ± 7.3%). 

3.3.2. Method of operation 

Hunting time was 536.5 minutes, which occupied the highest rate of 65.3%, 

basking time was 110.5 minutes (13.4%), waiting time was 112.5 minutes (13.7%), 

the remaining time for such other behaviors as fighting, mating, lying in the cave and 

other behaviors (Figure 3.8). 

 

65,3%

13,4%

13,7%

7,6%

Hunting

Basking

Waiting

Others

 
Figure 3. 8: Activity mode of long-tailed Lizard 

For basking and sitting and waiting for prey: the average time for spent by 

females for this activity was greater than that done by males (Figure 3. 9). 
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Figure 3. 9: The average time of males and females for modes of activity 
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The analysis of the preferred activity time of long-tail Lizard showed that they 

usually did activities between 9.00 am to 11.00 am and from 14.00 am to 16.00 am 

(Figure 3.10).  

 
Figure 3. 10: Activity time of Long-tailed Lizard 

The number of long-tailed Lizard collected during the period from 9am - 11 

am was 61 samples (for 42.9%), the amount collected during the period of 14:00 - 

16:00 was 38 samples (26,8%). Our results were similar to those of Ngo Dac Nguyen 

et al. In the study by Ngo Dac Nguyen et al, the findings also showed that the 

preferred activity time of long-tail Lizard was from 9:00 to 16:00. 

3.4. PROBABILITY OF SPECIES DETECTION, SITE-OCCUPANCY 

MODELS 

3.4.1. General features 

We identified three habitats, including 42 surveyed sites. This survey was 

done with such five affecting factors as: temperature, humidity, Sunshine, rain, other 

weather. However, as for the correlation between temperature and humidity, the 

results showed that the temperature and humidity were closely correlated (p <0.001), 

so we chose only the temperature for the survey. The number of long-tailed Lizard 

was found through the surveys (Table 3. 1). 

Table 3. 1: Distribution of detected numbers according to surveys, months. 

Surveys Months Seasons 
Detected  

numbers 
Total 

I January 

Little rainy  

season 

7 

30 
II February 7 

III March 9 

IV April 7 

V May 

Dry season 

8 

30 
VI June 7 

VII July 7 

VIII August 8 

IX September High rainfall season 6 6 
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3.4.2. The probability of species detection, factors affecting the site-occupancy 

models 

We designed all possible models for the study of three habitat types: 

Biology-1, Biology-2, Biology-3, and the four affecting factors were “Temperature”, 

“Sunshine”, “Rain”, “Others”. The number of models was showed in Table 3.2. 

Table 3. 2: The number of models 

Models Quantity 

Fundament 3 

 (.) 4 

 (Habitat) 16 

 (Habitat-1) 16 

 (Habitat-2) 16 

 (Habitat-3) 16 

Total 71 

() was probability of species detection on the habitat for sample collection  

(p) was probability of species detection in a survey on the habitat for sample 

collection   

 In the models presented in Table 3.3, three basic models were first 

conducted. These models were indispensable when building models for probability 

analysis of species detection. 

Table 3.3: Models of basic species detection probability 

Models AIC deltaAIC AIC wgt Parameters 

 (.),p(.) 312,95 0,00 0,4998 2 

1 group, Constant P 312,95 0,00 0,4998 2 

1 group, Survey-specific P 327,75 14,8 0,0003 10 

 The results showed that the two models with the greatest influence on the 

probability of species detection were  (.), P (.) and the model with one group had 

Constant p with equal AIC and equal to 0, 4998. The probability of the species 

detection in our study was 0.5238, corresponding to a detection rate of 52.38%. This 

showed there was 52.38% probability of detecting long-tailed Lizard in a survey. 

When analyzing the factors of habitat, we found that the habitat “Habitat-2” 

had the largest AIC. It could be said that the habitat “Habitat-2” including gardens 

near human settlements and with many diets had the greatest impact on the 

appearance of long-tailed Lizard.  

Table 3.4: The affect of living environment on the site-occupancy models 

Models AIC deltaAIC AIC wgt Parameters 

 (Habitat-2),p(.) 304,80 0,00 0,7903 3 

 (Habitat),p(.) 308,18 3,38 0,1458 5 

 (Habitat -3),p(.) 310,07 5,27 0,0567 3 

 (Habitat -1),p(.) 314,19 9,39 0,0072 3 

 We analyzed the weather factors including Sunshine, rain and Others on and 

estimated the probability of detecting long-tailed Lizard. In these models, we 

combined the analysis of the Habitat (Table 3. 4). 
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Table 3.5: The affect of weather on site-occupancy models 

Models AIC deltaAIC AIC wgt Parameters 

 (.),p(Rain) 294,27 0 0,6467 3 

 (.),p(Sunshine) 295,48 1,21 0,3532 3 

 (.),p(Others) 312,35 18,08 0,0001 3 

 Rain and Sunshine were two factors that influenced the site- occupancy 

models, in which rainfall was the most significant factor in the probability of species 

detection with an AIC value of 0.6467. The probability of species detection in rainy 

conditions with 0.1388 (13.88%) showed that there was only 13.88% probability of 

detecting long-tailed Lizard in a survey. 

Analyzing four groups of models (12 models) with an association between 

habitats and each of the influencing factors showed: the degree of impact of “Habitat-

2” on the probability of detecting lizard species was the largest (Table 3. 6). 

Table 3.6: The affect of habitats on site-occupancy models 

Models AIC deltaAIC AIC wgt Parameters 

 (Habitat-2),p(Temperature) 305,96 0 0,9248 3 

 (Habitat -3),p(Temperature) 311,22 5,26 0,0667 3 

 (Habitat -1),p(Temperature) 315,32 9,36 0,0086 3 

 (Habitat -2),p(Sunshine) 322,27 0 0,9252 3 

 (Habitat -3),p(Sunshine) 327,54 5,27 0,0664 3 

 (Habitat -1),p(Sunshine) 331,67 9,4 0,0084 3 

 (Habitat -2),p(Rain) 295,07 0 0,9252 3 

 (Habitat -3),p (Rain) 300,34 5,27 0,0664 3 

 (Habitat -1),p(Rain) 304,45 9,38 0,0085 3 

 (Habitat -2),p(Others) 319,64 0 0,9248 3 

 (Habitat -3),p(Others) 324,9 5,26 0,0667 3 

 (Habitat -1),p(Others) 329 9,36 0,0086 3 

Table 3.7: The affect of environment on site-occupancy models 
Models AIC deltaAIC AIC wgt Parameters 

 (Habitat-1),p(Temperature, Rain, Others) 293,23 0 0,283 5 

 (Habitat -1),p(Sunshine, Rain, Others) 293,33 0,1 0,2692 5 

 (Habitat -1),p(Temperature, Sunshine, Rain) 293,99 0,76 0,1935 5 

 (Habitat -1),p(Temperature, Sunshine, Rain, Others) 295,22 1,99 0,1046 6 

 (Habitat -1),p(Temperature, Rain) 295,52 2,29 0,0901 4 

 (Habitat -2),p(Temperature, Rain, Others) 283,92 0 0,2821 5 

 (Habitat -2),p(Sunshine, Rain, Others) 284,01 0,09 0,2697 5 

 (Habitat -2),p(Temperature, Sunshine, Rain) 284,69 0,77 0,1919 5 

 (Habitat -2),p(Temperature, Sunshine, Rain,Others) 285,92 2 0,1038 6 

 (Habitat -2),p(Temperature, Rain) 286,15 2,23 0,0925 4 

 (Habitat -3),p(Temperature, Rain, Others) 289,19 0 0,282 5 

 (Habitat -3),p(Sunshine, Rain, Others) 289,29 0,1 0,2683 5 

 (Habitat -3),p(Temperature, Sunshine, Rain) 289,95 0,76 0,1929 5 

 (Habitat-3),p(Temperature, Sunshine, Rain, Others) 291,19 2 0,1038 6 

 (Habitat-3),p(Temperature, Rain) 291,41 2,22 0,093 4 
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To analyze the effects of factors such as temperature, sunlight, rain, and 

other weather, we constructed models of affecting factors by habitats. We have found 

that three habitats with the combination of temperature, rainfall, and other weather 

factors had the greatest impact on the estimate of probability of species detection 

(Table 3. 7). When there was an affect with a combination of influence factors, rain 

still had the greatest impact.The estimated probability of species detection of long-

tailed Lizard expressed that with 42 survey sites and nine surveys, the probability of 

the species detection was 0.5238. With the combination of the number of long-tailed 

lizard collected during nutrition and reproductive research we could conclude that the 

population density of long-tailed Lizard in A Luoi district was at moderate level with 

a probability of detection of about 0.5 per survey. This showed that long-tailed lizard 

could be seen only after at least two surveys at one site. 

3.5. NUTRITIONAL MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

3.5.1. The number of long-tailed Lizard by season and region 

The number of individuals collected in the dry season was the highest. The 

lowest number of individuals was in the rainy season at 9.15% in males and 11.97% 

in females. The results of long-tailed lizard distribution according to the study area 

showed that long-tailed lizard were the most collected from the second area with 66 

individuals accounting for 46.5%. The number of diet samples we collected was 515 

samples, the frequency of diet samples was 419 (Table 3. 8). The results were similar 

to those of Ngo Dac Nguyen. The analysis of diet composition revealed that the 

number of prey as termite was the most used by Lizard with 75 samples of diet 

accounting for 14.37%. The following was the straight-winged species with 66 diet 

samples accounting for 12.64%. Insect and larvae were also used by 55 long-tailed 

Lizard (10.54%) (Table 3.8). 

Table 3. 3: Diet composition and the important index of each composition   

No Diet types 
Frequency (F) Number (N) Volumn (V) 

F %F N % V (mm3) %V 

1 Insect larvae 54 12,68 55 10,54 17.955,69 21,42 

2 Coleoptera 20 4,69 25 4,79 3.962,57 4,73 

3 Hymenoptera 22 5,16 45 8,62 157,42 0,19 

4 Hemiptera 19 4,46 19 3,64 4.304,16 5,14 

5 Lepidoptera 10 2,35 10 1,92 1.208,88 1,44 

6 Isopoda 19 4,46 21 4,02 1.684,32 2,01 

7 Blatodea 20 4,69 21 4,02 5.043,15 6,02 

8 Araneae 49 11,50 51 9,77 15.686,64 18,72 

9 Decapoda 10 2,35 10 1,92 2.757,73 3,29 

10 Orthoptera 58 13,62 66 12,64 7.255,33 8,66 

11 Clitellata 16 3,76 16 3,07 2.041,67 2,44 

12 Gastropoda 24 5,63 24 4,60 12.772,23 15,24 

13 Isoptera 32 7,51 75 14,37 513,95 0,61 

14 Diptera 6 1,41 6 1,15 336,85 0,40 

15 Plant 34 7,98 41 7,85 4.919,18 5,87 

16 Unidentified 26 6,10 30 5,75 3.210,19 3,83 

Total 419 100,00 515 100,00 83.809,96 100,00 
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Analysis of  the volumn of the prey used by long-tailed Lizard revealed: 

Insect larvae  had the largest volumn of 17.955,69 mm3 accounting for 21,42%, the 

total volumn of spiders was 15.686,64 mm3 (18,72%), followed by Gastropoda of 

12.772,23 mm3 (15,24%) (Table 3. 3, Figure 3.11). 
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Figure 3. 11: The volume of prey types 

The most important indicator of the diet consumed by the long-tailed lizard 

was insect larvae with IRI = 14.88, followed by Spiders with IRI of 13,33; 

Grasshopper with IRI of 11,64; These three prey types had the highest IRI, IRI> 10% 

in the prey.  

Little rainy season; 
34.470,23; 41,13%

Dry season; 
30.083,25; 35,89%

High rainfall 
season; 19.256,49; 

22,98%

 
Figure 3. 12: The volume of diet between seasons 

Through analysis of the volume of each diet type by season we found that in 

the little rainy season the volume of insect larvae was the largest with 9,554.30 mm3, 

followed by Spider with a volume of 5,365.87 mm3. During the dry season, the 

spider, Gastropoda, the insect larvae were also large. Specifically, the volume of the 

spider was 6.686,65 mm3, the gastropoda was 4.822,85 mm3 and insect larvae was 

4,535.98 mm3. During the rainy season we also found that insect larvae and the 

spider also had a relatively large volume. Insect larvae occupied a volume of 

3,865.40 mm3 and spiders occupied a volume of 3,634.12 mm3. 
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The analysis of diet consumption in male and female showed that the total 

volume of prey consumed by females was greater than that by males. Specifically, 

females consumed 53,186.32 mm3 in volume and 63.46% in males and 30.623.65 

mm3 in males, accounting for 36.54% (Figure 3.13). 

Male; 30.623,65; 
36,54%

Female; 53.186,32; 
63,46%

 
Figure 3. 13: The volume of prey consumed between males and females 

The analysis of the volume of each prey consumed by males and females 

showed that females consumed insect larvae larger than males in terms of number of 

specimens as well as volume of prey. Our research also showed that not only the total 

volume of diet consumed by females was greater than that of males, but the total 

number of samples consumed by females (310 samples) was also larger than that of 

males (205 samples).  

3.5.3. Affects of temperature, humidity on nutritional characteristics 

 
Figure 3. 14: The correlation between temperature and the appearance  

 Through the analysis of the correlations between the temperature range and 

the appearance of long-tailed Lizard, we found that the number of long-tailed Lizard 

appeared at a high frequency when the ambient temperature was between 31 and 37 

°C ( Figure 3. 14). The preferred moisture range was 75-80% (Figure 3.15). 
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 Figure 3.15: Relationship between humidity range and appearance 

3.5.4. Evaluation of diet diversity with the expected cumulative frequency curve 

3.5.4.1. The expected cumulative frequency analysis between prey type and frequency 

 
Figure 3. 16: The cumulative frequency curve between prey types and frequency 

The results of the Reafaction analysis showed that the expectation of 

diversity in diet composition of females was greater than that of males. 

3.5.4.2. The expected cumulative curve between prey type and number of prey 

 
Figure 3.17: The cumulative curve between prey types and the number of prey 

Results of Reafaction analysis between preys and the number of diet 

samples in the stomach of long-tailed Lizard showed that in terms of the expection of 
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prey species and the number of diet samples in the stomach of the long-tailed Lizard, 

we could estimated that the diet composition diversity in females larger than that of 

males. 

3.5.4.3. The expected cumulative curve between the number of prey types and the 

number of prey by season 

 
Figure 3. 18: The cumulative curve between prey type and the number of prey 

Reafaction analysis of prey types and quantity in the stomach of long-tailed 

Lizard by seasons showed that in less rainy seasons there were a greater number of 

diet samples than in other seasons with 210 diet samples. The dry season had 194 

samples of diet. However, when analyzing prey diversity with expected estimates, 

the dry season was more diverse than the low rainfall (Figure 3.18). 

3.5.5. Diet diversity assessment 

Although the females consumed 305 samples of diet and the males were 205 

samples. However, after we ananlyzed the Simpson diversity index,we found that the 

diet diversity between males and females was similar. 

3.5.6. Evaluation on the level of diet homogeneity 

This indicator expressed that the homogeneity of diet samples used by males 

and females was similar. 

3.6. CHARACTERISTICS OF REPRODUCTION 

3.6.1. Male reproductive traits 

By analyzing the testicular volume of 70 male long-tailed Lizard, we found 

that the mean testicular volume increased from January to February. From March to 

August the testicular volume was higher than other months. The testicular volume 

decreased from September to December (Figure 3.19).  
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Figure 3. 19: Testicular volume between seasons 

Analyzing the mean volume of the testicles gave us the following results: 

the mean volume of testicles in dry season was greater than that in other seasons. The 

analysis of the correlation between body length and testicular weights, hepatic mass, 

fat mass expressed: the significant linear correlation between male SVL and 

testicular volume, fat mass and mass liver volume. 

 

 
Figure 3. 20: Changes in testicular volume, fat mass and liver mass of males 

The analysis of the correlation between the month and the testicular 

volume, fat mass, liver mass of the males revealed: testicular volume increased in 

January and February and reached maximum size from July to August . The 
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testicular volume began to decline from September to October and reached its 

smallest size in November, when most females lay eggs. During the months of the 

increased testicular volume, fat mass, liver mass decreases decreased (Figure 3.20). 

Our findings showed that male long-tailed Lizard reproduced seasonally, 

the reproduction period started around in March and ended in August. We thought 

the weather in this duration was good and avoided harsh climate conditions. 

3.6.2. Female reproductive traits 

By analyzing the characteristics of 69 long-tailed Lizard, we found that the 

eggs in the first stage accounted for 50.72%. Second stage eggs accounted for 

14.49%, the third stage was 14.49%. The eggs in the fourth and fifth stage occupied 

20.29% (Figure 3.21). 

 
Figure 3. 21: Ratio of stages of egg development 

The analysis of the developmental stage distribution of the egg over time 

revealed that the development of the egg in the female was very suitable for the 

development of the testicles in the male. The analysis of volume change by month 

demonstrated that the average volume of ovaries began to increase from January to 

February. From March to August the volume of ovaries was higher than in other 

months. In terms of ovary volume changes by season, we found that the dry season 

had the largest ovary volume of 57,784.88 mm3, the rainy season was less 

46.874.03 mm3 and the rainy season was 8.325.21 mm3 (Figure. 22). 

 
Figure 3. 22: Ovary volume by season 
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Our study showed a close linear relationship between SVL and ovary 

volume (P = 0.001), lipid mass (P = 0.005), and hepatic mass (P = 0.01). This 

revealed that fat and liver were involved in the development of eggs in females. 

The correlation between ovary volume, fat mass, liver mass: 

 

 
Figure 3. 23: Chart of change in ovary volume, fat mass and liver mass 

of females 

The analysis of the average number of eggs showed that the number of eggs 

ranged from 2 to 9 eggs, on average 3.7 ± 2.1 eggs.  

 
Figure 3. 24: Distribution of number of individuals by number of eggs 
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The analysis of the correlation between testicular volume and ovary volume 

over time expressed that testicular volume and ovary volume were closely related 

over time (Figure 3.25). 

 
Figure 3. 25: Changes in testicular volume and ovaries over time 

We assumed that temperature and humidity might be the signals for the 

beginning and the end of the reproductive season. 

3.7. SUSTAINABLE USE OF LONG-TAILED LIZARD 

During the fieldwork we found that the species of Lizard in general, and 

long-tailed Lizard in particular were frequently caught by the people for diet and 

trade mainly for restaurants. On the other hand, based on the results of the site-

occupancy models analysis, it could be seen that the number of long-tailed Lizard in 

the wild was very low. Consequently, the protection and sustainable use of long-

tailed Lizard sharks were essential.  

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

1. CONCLUSION  

1.1. Morphological characteristics and morphological differences by sex 

Our research samples of long-tailed Lizard had the appearance of: color, 

body shape, head shape, number of scales ... similar to the description of previous 

studies. The males / females ratio of the sample was 0.67; Reproductive trait pattern 

was 1. The morphological difference index by sex (SSD) was 0.013, indicating that 

the body length in mature males was larger than that of females. Long head, broad 

head, long tail, wide mouth, mature body weight in males were greater than in 

females. The analysis of the correlation of morphological size showed that the greater 

the body length was, the greater the body mass was and  the wider the mouth was; As 

for individuals with the same body length, long head and wide head of the adult male 

were larger than that of females. 

1.2. Genetic diversity 

Genetic diversity between five groups of long-tailed Lizard was comparable 

with low genetic diversity (GST = 0.12). The level of individual genetic diversity of 

the Thua Thien Hue populations was the highest, the Quang Nam population had the 

lowest levels of diversity. The level of genetic homogeneity between the five study 
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populations was very high. In particular, Quang Nam and Phu Yen populations had 

the highest homogeneity with djk of 0.96552, followed by those in Thua Thien Hue 

and Quang Binh with djk of  0.93478. The lowest level of homogeneity was between 

the Quang Nam and Thanh Hoa populations with a djk of 0.88636. 

1.3. Habitat viability and activity mode 

- Long-tailed Lizard were found in many kinds of habitats such as forest 

edge, scrub, brick, rubbish, firewood ... especially 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 

(average 5.1 minutes, females 4.7 minutes). The average time spent in basking, 

sitting and waiting of females was larger than that of males. 

1.4. The probability of species detection and site occupancy models 

- The species detection probability of our study was 0.5238. This indicated 

that there was 52.38% probability of detecting long-tailed Lizard during a survey or 

after at least two new surveys. 

- The impact of habitat: gardens, near human settlements, many diets had 

the greatest impact on the probability of detection. 

- The influence of weather: rain and temperature factors affected the 

probability of species detection the largest. 

1.5. Nutritional ecology characteristics 

The total volume of diet of long-tailed Lizard in little rainy season and dry 

season was high, the high rainfall had the lowest volume of diet. Of all, insect larvae, 

spiders, and straight-winged species were the three most important prey species. The 

females consumed larger volume of diet than the males. The level of diversity and 

the uniformity of diet compositions between males and females were similar. The 

diet composition diversity for the expected analysis model of females was estimated 

higher than that of males. 

1.6. 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. 

2. RECOMMENDATIONS 

- Assessing the degree of homogeneity between more long-tailed lizard 

populations. Using larger number of preys; Using molecular indicators by sequencing 

of long-tailed lizard samples with large differences. 

- Extending studies on site monitoring with larger sites, larger number of 

study areas, and longer duration. Thanks to this, there would be better conclusions 

about the site monitoring program for species of lizard in particular and other animals 

in general. 

- Studying and completing the farming process so as to have a stable use 

trend for long-tailed Lizard. 


