
THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Trung Thành 2.Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh:  15/02/1979     4. Nơi sinh: Thanh Hóa 

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 4  2 Q - H HTN ngày 2  11 2 13 c   

Hiệu trưởng Trư ng   i học  ho  học T  nhiên -   i học Qu c gi  Hà N i. 

6. Các th y đổi trong quá trình đào t o: Gi  h n th i gi n học tập và bảo vệ luận án theo 

quyết định s  1 33 Q - H HTN ngày 25 4 2 1  c a Hiệu trưởng Trư ng   i học 

 ho  học T  nhiên -   i học Qu c gi  Hà N i. 

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu họ Dơi lá mũi (Chiropter : Rhinolophid e) ở Việt 

N m” 

8. Chuyên ngành:   ng vật học     9. Mã s : 62420103 

1 . Cán b  hướng dẫn kho  học:   

- Hướng dẫn chính: PGS. TS. Vũ  ình Th ng, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh 

vật, Viện Hàn lâm KHCNVN.  

- Hướng dẫn phụ: PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn, Trư ng   i học Khoa học T  

nhiên -   i học Qu c gi  Hà N i. 

11. Tóm tắt các kết quả mới c   luận án: 

-  ã th ng kê, xác định và kiểm định vị trí phân lo i c a 20 loài thu c họ Dơi lá 

mũi Rhinolophi d e ở Việt Nam.  ã mô tả đặc điểm nhận d ng và xây d ng khóa 

định lo i lưỡng phân cho họ Dơi lá mũi ở Việt Nam d   vào các đặc điểm hình 

thái, kích thước sọ và răng. 

-  ã ghi nhận bổ sung 1 loài dơi lá mũi (Rhinolophus osgoodi) cho danh lục dơi 

ở Việt Nam; khẳng định s  hiện diện c a 2 loài (R. subbadius và R. siamensis) 

còn thiếu dẫn liệu trong những công trình nghiên cứu trước đây ở Việt Nam; 

phát hiện 7 d ng loài có đặc điểm sai khác với những mô tả đã công b  (có thể là những 

loài hoặc phân loài mới cho khoa học), thu c các loài R. affinis (2 d ng loài),  R. 

malayanus (1 d ng loài), R. thomasi (1 d ng loài), R. macrotis (1 d ng loài),  R. 

paradoxolophus (1 d ng loài) và R. marshalli (1 d ng loài).  

- Cung cấp b  tư liệu khoa học đầy đ  nhất về tần s  tiếng kêu siêu âm c a 25 

d ng loài dơi lá mũi ở Việt Nam (bao gồm những s  liệu lần đầu tiên được công 

b  về tần s  tiếng kêu siêu âm c a hai loài R. osgoodi và R. subbadius); đồng 
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- Cung cấp b  tư liệu có tính hệ th ng và đầy đ  nhất về đặc điểm di truyền phân 
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11. Summary of the new findings of the thesis: 

- Defined 20 species of bat of Vietnam belong to the family Rhinolophidae; provided 

detailed information and identification keys for these species. 

- Added one species (Rhinolophus osgoodi) to the list of bat species of Vietnam, 

confirmed the presence of R. subbadius and R. siamensis in Vietnam; discovered 7 

cryptic forms of horseshoe bats in Vietnam (may be new species or subspecies), 

belonging to R. affinis (2 forms),  R. malayanus (1 form), R. thomasi (1 form), R. 

macrotis (1 form),  R. paradoxolophus (1 form) and R. marshalli (1 form).  

- Provided the most comprehensive information about the echolocation frequency of 

25 forms of horseshoe bat species of Vietnam, provided the first information about 

the echolocation of R. osgoodi and R. subbadius; assessed that echolocation is an 

useful tool in identification of horseshoe bats of Vietnam. 

- Provided the most comprehensive information about the genetic characteristics of 

the family Rhinolophidae of Vietnam using COI gene sequences, assessed that 

genetic data is useful in identifying almost species in the family Rhinolophidae of 

Vietnam. 



- Analysed the geographical distribution characteristics of the family Rhinolophidae 

in Vietnam; provided basic data for reevaluating the conservation status of 4 rarely 

documented species of horseshoe bats of Vietnam: R. paradoxolophus, R. thomasi, 

R. osgoodi, R. luctus. 

12. Practical applicability, if any: 

 Providing basic information for controlling biodiversity, managing the horseshoe 

bat popultions and reducing harmful effects of the wildlife to human; conservation of 

threatened and  rare species of horseshoe bats of Vietnam. 

13. Further research directions, if any: 

Completing data analysis and describing some of new forms of horseshoe bats 

discovered in Vietnam and publish in scientific journals. 
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