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5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 1691/QĐ-SĐH ngày 07/05/2009 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thành phần loài kiến (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) và 

một số đặc điểm sinh học, sinh thái của loài kiến gai đen (Polyrhachis dives Smith, 1857) ở Hà 

Nội và vùng phụ cận 

8. Chuyên ngành: Côn trùng học     9. Mã số: 62420106 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng 

     Hướng dẫn phụ: TS. Bùi Tuấn Việt 

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

- Cung cấp một danh lục đầy đủ và mới nhất cho đến nay về thành phần loài kiến (họ 

 ormicidae  ở Hà Nội và vùng phụ cận  bao g m 171 loài  thuộc 57 giống  9 ph n họ 

(143 loài đã  ác định đư c tên khoa học   trong đ  ghi nhận mới 2 giống 

(Brachymyrme  Mayr  1868 và  ormosimyrma Terayama  2009  và 56 loài cho khu hệ 

kiến Việt Nam  65 loài cho khu hệ kiến Hà Nội. 

- Cung cấp các dẫn liệu mới và đầy đủ nhất về mức độ đa đạng, thành phần loài kiến theo 

các hệ sinh thái, theo các dải độ cao và theo mùa  đ ng thời cung cấp những dẫn liệu 

đầu tiên về thành phần các nhóm chức năng kiến ở các hệ sinh thái khác nhau trong khu 

vực nghiên cứu. 

- Cung cấp kết quả nghiên cứu về một số đặc điểm sinh học  sinh thái của loài kiến gai 

đen Polyrhachis dives Smith  1857 trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Kết quả nghiên cứu về phân bố của kiến, thành phần nhóm chức năng kiến trong các hệ 

sinh thái và phản ứng của quần xã kiến với áp lực và sự xáo trộn của môi trường đư c 

sử dụng làm cơ sở để nghiên cứu đánh giá tác động của con người lên môi trường và 

mức độ phục h i của hệ sinh thái. 

- Các dẫn liệu về sinh học và sinh thái của loài kiến gai đen Polyrhachis dives Smith, 

1857 ở Việt Nam đư c sử dụng làm cơ sở khoa học phục vụ cho việc xây dựng mô hình 

nhân nuôi kiến để thu sinh khối làm thương phẩm.  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiếp tục định loại các loài kiến chưa biết tên khoa học. 

- Nghiên cứu các đặc điểm sinh học  sinh thái của các loài kiến đư c sử dụng làm thiên 



địch để phòng trừ dịch hại trong nông nghiệp. 

- Nghiên cứu các biện pháp phòng chống những loài kiến g y hại. 
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1. Full name: BUI THANH VAN  2. Sex: Female 

3. Date of birth: 22/10/1978  4. Place of birth: Thanh Hoa 

5. Admission decision number: 1691/QD-SDH dated on 07/05/2009 by President of Vietnam 

National University  

6. Changes in academic process: None 

7. Official thesis title: Study on the species composition of ants (Insecta: Hymenoptera: 

Formicidae) and some biological, ecological characteristics of the black ant (Polyrhachis dives 

Smith, 1857) in Hanoi and its vicinity.  

8. Major: Entomology     9. Code: 62420106 

10. Supervisors:  Principal supervisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Quang 

   Co-supervisor: Dr. Bui Tuan Viet 

11. Summary of the findings: 

- The study provides the most updated checklist of ant species (Formicidae) in Hanoi and 

its vicinity. There are 171 species which belong to 57 genera, 9 subfamilies (in which 

143 species have been identified to species level). The results of the study has added 

two genera (Brachymyrmex Mayr, 1868 and Formosimyrma Terayama, 2009), 56 

species to the ant fauna of Vietnam and 65 species to the ant species list in Hanoi and its 

vicinity. 

- The study also provides the most updated and comprehensive data on diversity, species 

composition of ant in different habitats, elevations and seasons. It also presents the data 

on ant functional groups in different habitats for first time in this research area. 

- The study provides biological and ecological characteristics of the black ant 

(Polyrhachis dives Smith, 1857) in laboratory conditions.  

12. Application (if any):  

- Research results on the distribution and composition of ant functional groups in 

different habitats, and responses of ants to environmental stress and disturbance will be 

used as scientific basic for assessing impacts of human activities on environment, and 

for evaluating recovery level of ecosystems.  

- The ecological and biological data of Black ant (Polyrhachis dives Smith, 1857) will be 

used as scientific basis for building a model of breeding this species in farms.  

13. Further research directions, if any: 

- Continue to identify unknown species. 

- Study on the ecological and biological characteristics of ants which can be used as 



natural predators to prevent agricultural pests.  

- Study on solutions to eradicate harmful ant species. 
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