Chương trình bảo tồn rùa châu Á

Tổ chức Indo - Myanmar Conservation
Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...
Liên tục cập nhât
Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam,
vui lòng ghé thăm website:
www.asianturtleprogram.org

Một loài thằn lằn bóng mới được tìm thấy
tại miền Nam Việt Nam
Môt loài thằn lắn bóng thuộc giống Sphenomorphus
Fitzinger, 1843 (họ Thằn lằn bóng Scincidae) đã được
mô tả gần đây tại vùng rừng thường xanh ở độ cao
trên 1,000 m ở Núi Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa (nằm
phía đông cao nguyên Lâm Viên), miền Nam Việt
Nam. Loài thằn lằn mới này được đặt tên là Thằn lằn
phê-nô Yersin (S. yersini) và được mô tả dựa trên các
đặc điểm về hình thái của bốn mẫu vật được tìm thấy
và dữ liệu di truyền của đoạn gen COI. Loài mới có
các đặc điểm hình thái khá giống loài S. buenluoicus
(thằn lằn phê-nô Buôn Lưới) có phân bố ở cao
nguyên Kon Tum-Gia Lai. Tuy nhiên, cả hai loài này
có thể được phân biệt dễ dàng qua các đặc điểm hình
thái bên ngoài như: tỉ lệ chiều dài đuôi so với thân
(loài mới có tỉ lệ lớn hơn), số hàng vảy dọc bụng từ
cằm tới trước huyệt (loài mới có số lượng lớn hơn)
và hình dạng dương vật. Loài mới được đặt tên để
tôn vinh nhà vi khuẩn học, bác sỹ y khoa nổi tiếng
Alexandre Yersin (1863–1943) người đã phát hiện ra
loại vi khuẩn gây ra bệnh dịch hạch. Núi Hòn Bà cũng
gắn liền với tên tuổi của bác sỹ Alexandre Yersin khi
ông đã xây dựng một trạm nghiên cứu trên đỉnh Hòn
Bà và sống ở đây trong một thời gian. Các cá thể của
loài mới được tìm thấy quanh trạm nghiên cứu này.
Nghiên cứu này được tiến hành bởi sự hợp tác giữa
Nguyễn Thành Luân, cán bộ nghiên cứu khoa học
thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation cùng
các cộng sự đến từ Viện Sinh học Nhiệt đới (thành
phố Hồ Chí Minh) và các chuyên gia nước ngoài đến
từ Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Bảo tàng hoàng
gia Ontario (Canada).
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Truy cập thông tin về mô tả của loài trên trang
Zootaxa https://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/
zootaxa.4438.2.6
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