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Chuồn chuồn (Bộ Chuồn chuồn Odonata) 

1. Aciagrion borneensis (Ris, 1911). Loài chuồn chuồn kim thân mảnh, bụng nhỏ và dài. 

Thường đậu ở các bụi cỏ thấp. @Phan Toản   

2. Agriocnemis femina (Brauer, 1868). Loài chuồn chuồn kim thân mảnh, bụng nhỏ và 

dài, con đực có phần cuối bụng màu cam, con cái thân có vạch màu cam. Thường đậu 

ẩn nấp ở trong các bụi cây hoa dại. @Phan Toản   

3. Ischnura senegalensis (Rambur, 1842). Loài chuồn chuồn kim nhỏ, thường đậu thấp ở 

gần mặt đất. Con đực có cơ thể màu xanh-đen, con cái màu xanh-cam. @Phan Toản   

4. Orthetrum Sabina (Drury, 1773). Còn gọi là “Chuồn chuồn hổ” do cơ thể của cả con 

đực và con cái có các sọc xanh-đen vằn vện. Có thể bắt gặp ở khắp nơi. @Phan Toản   

5. Trithemis festiva (Rambur, 1842). Con đực có màu xanh thẫm, đốt bụng cuối màu vàng 

nhạt. Cơ thể con cái màu vàng-đen. Chúng thường đậu ở trên mặt đất. Có thể bắt gặp ở 

khắp nơi. @Phan Toản   

Ruồi (Bộ Hai Cánh Diptera) 

1. Zeugodacus cucurbitae (Coquillett, 1899). Còn gọi là ruồi đục dưa (Melonfly). Cơ thể 

màu cam, sọc vàng, cánh có các đốm đen. Chúng thường đậu dưới mặt lá cây hoa, thân 

cây chuối. @Phan Toản   

2. Phytomia chrysopyga Wiedemann, 1819. Cơ thể có màu đen, phần cuối bụng màu cam. 

@Phan Toản   

3. Phytomia errans (Fabricius, 1787). Cơ thể có các sọc màu đen, vàng nhạt và màu cam. 

Đây là hai loài ruồi trong họ Ruồi giả ong Syrphidae. Chúng được tìm thấy ở hoa của 

cây cúc dại. @Phan Toản   

4. Episyrphus balteatus (De Geer, 1776). Ruồi giả ong Syrphidae. Cơ thể màu vàng-cam 

với các sọc đen ngang ở bụng. Chúng khá nhút nhát, thường ẩn nấp trong các bụi cây 

dại. @Phan Toản   

5. Eristalinus sp1. Một loài thuộc họ Ruồi giả ong Syrphidae. Loài này có màu mắt rất 

đặc biệt màu đốm màu cam, phần trên ngực có các sọc đen rất đẹp. Bụng màu vàng 

nhạt. @Phan Toản   

6. Eristalinus sp2. Một loài khác cũng thuộc họ Ruồi giả ong Syrphidae. Mắt của loài này 

màu vàng với các chấm đen. Phần trên ngực màu đen với các sọc nhỏ màu vàng. Bụng 

có các sọc vàng-đen xen kẽ nhau. @Phan Toản 

7. Eristalinus sp3. Một loài khác cũng thuộc họ Ruồi giả ong Syrphidae. Loài này có mắt 

màu đen, phần trên mắt có các sọc ngang. Ngực màu trắng-đen-cam. Chúng khá nhút 

nhát, thường ẩn nấp trong các bụi cây dại. @Phan Toản   

8. Chrysosoma sp1. Ruồi xanh chân dài thuộc họ Dolichopodidae. Loài rất nhỏ, thường 

đậu trên lá để ngụy trang nên cần phải quan sát kỹ. Có thể bắt gặp khắp khu vườn.  

9. Chrysosoma sp2. Một loài Ruồi xanh chân dài khác. Loài này khác với loài trên bởi 

bụng mập mạp hơn và có các sọc đen ngang (trong khi bụng của loài Chrysosoma sp1. 

mảnh hơn và hoàn toàn màu xanh biếc). @Phan Toản   

10. Musca domestica Linnaeus, 1758. Ruồi nhà (họ Muscidae). Loài phổ biến, có thể gặp 

ở khắp nơi.  



11. Sphaerophoria sp. Ruồi lính vàng nhỏ thuộc họ Syrphidae. Loài này có phần trước đầu 

màu trắng, ngực màu đen và bụng màu cam-sọc đen. Chúng dễ tìm thấy ở hoa của cây 

cúc dại. @Phan Toản   

12. Cylindromyia sp. Một loài ruồi thuộc họ Tachinidae. Chúng có số lượng khá ít, thường 

xuyên di chuyển rất nhanh giữa các bông hoa chứ ít khi đậu. Cánh có hai màu đặc trưng 

là màu cam (ở gần gốc) và màu đen (ở đầu mút cánh). Bụng màu cam-đen. @Phan 

Toản   

13. Phaenicia sericata (Meigen, 1826). Nhặng xanh (họ Calliphoridae). Chúng dễ tìm thấy 

gần chuồng gà vịt của vườn. @Phan Toản   

14. Eristalinus sp4. Một loài khác cũng thuộc họ Ruồi giả ong Syrphidae. Loài này có mắt 

hoàn toàn sẫm màu, ngực có hai sọc màu vàng dọc ở giữa. Bụng màu cam, mặt trên 

bụng có vạch đen. Loài khá hiếm gặp ở vườn, chỉ gặp một lần ở bụi cây hoa hướng 

dương. @Phan Toản 

15. Hermetia Illucens (Linnaeus 1758). Ruồi lính đen (Stratiomyidae). Cơ thể gần như hoàn 

toàn màu đen, đặc trưng bởi hai sợi anten dài. Loài cũng ít gặp, thường ẩn nấp rất kỹ 

trong bụi cây hoa cúc dai. @Phan Toản 

16. Loài ruồi rất nhỏ chưa biết tên. Phát hiện đậu trên lá chuối gần chuồng gà, vịt của vườn. 

Cơ thể có màu vàng. @Phan Toản  

17. Loài ruồi khá lớn chưa biết tên. Phát hiện đậu trên lá chuối gần chuồng gà, vịt của vườn. 

Cơ thể có màu đen, đầu mút cánh có đốm đen. @Phan Toản 

18. Một loài ruồi hạc họ Tipulidae. Nhìn bề ngoài rất giống một con muỗi lớn. Cơ thể có 

cánh nhiều màu lấp lánh. Phần ngực màu vàng. Chân rất dài. Chúng thường ẩn nấp 

trong bụi cây ven hàng rào của vườn. @Phan Toản 

19. Neoitamus sp. Một loài Ruồi sát thủ thuộc họ Ruồi ăn thịt Asilidae. Loài này có kích 

thước khá nhỏ, cơ thể và chân có màu hơi vàng. Chúng thường săn bắt các loài côn 

trùng khác để ăn thịt. Có thể phát hiện sau nhà. @Phan Toản.  

20. Một loài ruồi sát thủ họ Ruồi ăn thịt Asilidae. Loài này có kích thước rất lớn, cơ thể 

hoàn toàn màu đen và có bụng và chân rất dài. Chúng thường đậu trên mặt đất, săn tìm 

các loài côn trùng nhỏ khác để ăn thịt. @Phan Toản. 

 

Ong (Bộ Cánh màng Hymenoptera) 

1. Enicospilus melanocarpus Cameron, 1905. Một loài Ong ký sinh thuộc họ 

Ichneumonidae. Chúng thường đậu treo mình ở những cành cây bụi, ẩn nấp rất kỹ nên 

cần phải quan sát tìm kiếm mới phát hiện. Cơ thể có màu cam, cánh to, bụng phình ra 

ở cuối và có các đốt bụng cuối có màu đen. @Phan Toản 

2. Ropalidia sp. Một loài ong bắp cày họ Vespidae. Thân màu đỏ, bụng vàng, cánh nâu. 

Thường thấy ở bụi cây cúc dại. @Phan Toản 

3. Một loài ong bắp cày họ Vespidae. Kích thước khá lớn, thân màu đỏ sẫm. Thường thấy 

ở bụi cây cúc dại. @Phan Toản 

4. Một loài thuộc họ Ong nhện Pompilidae. Loài thường xuyên hoạt động, chui lủi dưới 

tán các cây bụi để săn mồi. @Phan Toản 

5. Unknown 

6. Unknown 

7. Unknown 

8. Unknown 

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvzAUHRMVo2eZOakLPt9Kx8FEHLxQ:1648095027764&q=Calliphoridae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEoztCxfxMrrnJiTk1mQkV-UmZKYCgByJ2mTHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjk_L218N32AhW5zjgGHWt4BUYQmxMoAXoECEQQAw


 

Bướm (Bộ Cánh vẩy Lepidoptera) 

Bướm ngày  

1. Ypthima huebneri. Bướm nhỏ 4 mắt. Loài bướm rất nhỏ, thường bay lượn ẩn nấp trong 

các bụi rậm. Mặt trên và mặt ngoài của cánh có một mắt lớn ở cánh trước và 4 mắt nhỏ 

ở cánh sau. Có thể bắt gặp ở khắp nơi trong vườn. @Phan Toan (mở cánh) @Hoàng 

Xiếc (khép cánh).   

2. Euploea mulciber. Bướm đốm xanh lớn. Mặt ngoài cánh có màu nâu với các đốm trắng 

rải rác, mặt trên cánh trước có mảng màu xanh dương sáng. Loài phổ biến, gặp ở khắp 

nơi. @Phan Toản. 

3. Cethosia cyane. Bướm hổ vằn. Cánh có màu vàng với sọc đen đặc trưng. Loài phổ biến, 

gặp ở khắp nơi. @Phan Toản. 

4. Parantica aglea. Bướm cỏ đốm xanh. Loài có kích thước khá lớn, cánh có các đốm, sọc 

màu xanh. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan Toản. 

5. Zemeros flegyas. Bướm nâu nhỏ. Loài khá nhỏ, cánh màu cam với các đốm đen khắp 

cánh. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan Toản. 

6. Elymnias hyperrmnestra. Bướm cau. Mặt trên cánh có màu tím than, xanh sẫm, xanh 

sáng và màu cam rất đẹp. Khi khép cánh mặt ngoài có màu đỏ gạch (nên có tên gọi là 

bướm cau – màu của quả cau). Loài này phát hiện ở sau nhà. @Phan Toản. 

7. Mycalesis mineus. Bướm bụi nâu đen. Mặt trên của cánh trước gần như có màu nâu và 

có 2 con mắt lớn ở mỗi bên. Mặt dưới cánh có một hàng gồm 7 mắt nhỏ ở mỗi cánh. 

Loài này phát hiện ở sau nhà. @Phan Toản. 

8. Catochrysops panormus. Bướm xanh đuôi 1 chấm. Loài rất nhỏ, mặt trên của hai cánh 

có màu xanh nhạt, cuối cánh sau gần với “đuôi” cánh có một chấm đen nhỏ. Mặt ngoài 

của cánh có sọc màu xanh trắng, và có một đốm đen, viền cam ở ngoài gần với “đuôi” 

cánh. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan Toản. 

9. Acytolepis puspa. Bướm xanh puspa. Loài bướm nhỏ, mặt trên cánh có mảng màu xanh 

nhạt, mặt dưới có các đốm màu nâu và đen. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan 

Toản. 

10. Junonia lemonias. Bướm hoa nâu. Mặt trên của cánh có 2 đôi mắt lớn màu đen, viền 

ngoài màu cam rất đặc trưng. Loài này phát hiện ở sau nhà. @Phan Toản. 

11. Potanthus sp. Bướm nhảy cánh vàng. Cơ thể nhỏ, cánh màu vàng, sọc đen. Chúng di 

chuyển rất nhanh giữa các bông hoa. Loài phổ biến, gặp ở khắp nơi. @Phan Toản. 

12. Pelopidas assamensis (de Nicéville, 1882). Bướm nhảy nâu lớn. Loài bướm nhảy có 

kích thước khá lớn, cánh màu nâu, ít hoạt động. Thấy ở gần chuồng gà, vịt. @Phan 

Toản. 

13. Iambrix salsala Moore, 1866. Bướm nhảy nâu đỏ. Loài này khá giống với loài Bướm 

nhảy nâu lớn, nhưng kích thước nhỏ hơn và cánh có các đốm màu trắng. Gặp ở sau nhà. 

@Phan Toản. 

14. Pelopidas agna (Moore, 1866). Bướm cuốn lá lớn. Chúng thường gặp ở các bụi hoa. 

Nhìn bề ngoài khá giống bướm nhảy cánh vàng nhưng cánh nâu. @Phan Toản. 

15. Potanthus sp. Bướm nhảy nhỏ đốm vàng. Khá giống với Bướm cuốn lá lớn nhưng cánh 

có các sọc vàng rất đẹp. Thường gặp ở bụi cây hoa dại. @Phan Toản. 

16. Leptosia nina (Fabricius, 1793). Bướm cánh chuồn. Loài bướm khá nhỏ, rất phổ biến 

gặp ở khắp nơi. Cánh màu trắng, hơi thuôn giống cánh chuồn chuồn. @Phan Toản. 



17. Pterophorus sp. Ngài lông chim. Một loài ngài rất nhỏ, cánh có hình dạng giống lông 

chim nên được gọi là ngài lông chim. Chân mảnh, nhiều gai, thường đứng im bất động 

trên mặt lá. Gặp ở hàng rào của vườn. @Hoàng Xiếc.  

 

Bọ Cánh cứng (Bộ Cánh cứng Coleoptera) 

1. Podontia affinis (Grondal, 1817). Một loài bọ rùa trong họ Bọ ánh kim Chrysomelidae. 

Loài này ăn lá, phần đầu, ngực và chân có màu cam, phần cánh có màu trắng và sọc 

ngang màu đen rất đẹp. Chúng là loài phá hoại, ấu trùng được phủ bởi một lớp nhầy 

nhụa nhìn như bãi phân chim để tránh các loài khác ăn thịt. Cả ấu trùng và con trưởng 

thành đều có mùi rất hôi, không nên bắt bằng tay không. @Hoàng Xiếc.  

2. Bọ Rùa 2 

3. Bọ Rùa 3  

4. Bọ Rùa 4  

5. Bọ Rùa 5  

6. Bọ Rùa 6  

7. Bọ Rùa 7  

8. Bọ Rùa 8  

9. Bọ Rùa 9  

10. Ban miêu 

11. Xén tóc 

12. Unknown 

13. Unknown 

14. Unknown 

15. Unknown 

16. Unknown 

17. Unknown 

18. Unknown 

19. Ophionea indica 

20. Bọ hung 

21. Ấu trùng Bọ cánh cứng  


