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2. Giới tính: Nam 
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6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Cung cấp danh lục các loài thú đầy đủ nhất từ trước đến nay, trong đó phát hiện, bổ sung cho KHT 

Quảng Ngãi 49 loài thuộc 15 giống, 2 họ và các tư liệu khoa học về độ đa dạng thành phần loài, sự 

phân bố, giá trị bảo tồn, đặc trưng địa lí động vật học khu hệ thú hoang dã tỉnh Quảng Ngãi. 

- Khẳng định 4 loài thú bị đe dọa cao phân bố trong tỉnh Quảng Ngãi: Chà vá chân xám (Pygathrix 

cinerea) với số lượng lớn, lần đầu tiên ghi nhận Cầy vằn bắc (Chrotogale owstoni), Mang lớn 

(Muntiacus vuquangensis) và Mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis) phân bố ở Quảng Ngãi.  

- Xác định được các nguyên nhân làm suy giảm đa dạng các loài thú hoang dã và đề xuất một số giải 

pháp quản lý, bảo tồn các quần thể thú vùng nghiên cứu và thành lập khu bảo tồn thiên nhiên. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn.  

Những kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học giúp cho địa phương đề ra giải pháp quản lý, bảo tồn và sử 

dụng bền vững  thú hoang dã ở tỉnh Quảng Ngãi; giúp người dân địa phương hiểu rõ hơn nguồn tài 

nguyên thú của vùng và góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thú hoang dã của vùng nghiên cứu. 



 
 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo. 

- Tiếp tục nghiên cứu hiện trạng khu hệ thú khu vực Nam Ba Tơ để có cơ sở khoa học hơn cho việc đề 

xuất thành lập khu Bảo tồn thiên nhiên ở khu vực này. 

- Nghiên cứu kết hợp giữa du lịch sinh thái – lịch sử “Di tích kiến trúc Trường Lũy Quảng Ngãi” (di tích lịch 

sử – văn hóa cấp quốc gia) với bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và đa dạng các loài thú nói riêng. 
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