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1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần:  CÁC HỆ SINH THÁI THỦY VỰC. Mã số TS605   

1.2. Cấu trúc học phần:  2TC (LT: 2; TH: 0), 30 tiết (LT: 30; TH: 0) 

1.3. Học phần tiên quyết: Không 

1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Thủy sinh học ứng dụng 

1.5. Thông tin giảng viên: 

PGS.TS. VŨ NGỌC ÚT  

Email: vnut@ctu.edu.vn  

Cán bộ tham gia giảng dạy:  

 MÔ TẢ HỌC PHẦN 
Cung cấp cho học viên kiến thức về đặc điểm các hệ sinh thái nước ngọt, lợ, mặn; 

bao gồm các đặc tính lý hoá học, quần thể sinh vật, các mối quan hệ sinh thái; các quá 

trình sinh học, lý, hoá học diễn ra trong các hệ sinh thái; các nguyên nhân, ảnh hưởng và 

đánh giá, kiểm soát sự ô nhiễm, phú dưỡng trong các hệ sinh thái; vai trò của các hệ sinh 

thái đối với  đời sống thủy sinh vật. Tác động của con người, biến đổi khí hậu lên các hệ 

sinh thái, các biện pháp bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái cũng được thảo luận.  

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

Sau khi học xong học phần, học viên có khả năng: 

- Nắm vũng kiến thức về thành phần vô sinh và hữu sinh trong các hệ sinh thái thủy 

vực nhiệt đới   

- Nắm vững các quá trình sinh học, lý học trong các hệ sinh thái thủy vực nhiệt đới. 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng của một hệ sinh thái thủy vực 

- Áp dụng kiến thức về đa dạng sinh học, khả năng thích ứng của quần thể thực vật, 

động vật trong hệ sinh thái để đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ các hệ  sinh 

thái. 

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ HỆ SINH THÁI THỦY VỰC 

Chương này sẽ cung cấp kiến thức bao gồm các khái niệm về hệ 

sinh thái, thành phần hữu sinh, vô sinh, sự khác biệt giữa hệ sinh 

thái dưới nước và trên cạn 

1.1. Các khái niệm 

1.2. Dòng chảy năng lượng trong hệ sinh thái 

1.3. Thành phần sinh vật 

1.4. Sự khác biệt giữa hệ sinh thái thủy vực và hệ sinh thái trên cạn 

Để hiểu tốt chương này, học viên nên tham khảo các tài liệu Error! 

Reference source not found., Error! Reference source not found., 

Error! Reference source not found., [4] và [5] 
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Chương 2: CÁC HỆ SINH THÁI NƯỚC NGỌT  

Chương này sẽ cung cấp những kiến thức về đặc điểm, thành phần 

hữu sinh, vô sinh của các hệ sinh thái bao gồm sông, ao, hồ về thủy 

động học, sự đa dạng, chất lượng nước, sông Mekong là trường hợp 

tiêu biểu. 

2.1. Giới thiệu về hệ sinh thái nước ngọt (sông, ao, hồ) 

2.2. Đặc điểm và chức năng của các hệ sinh thái 

2.3. Thành phần vô sinh và hữu sinh của các hệ sinh thái 

2.4. Tương tác sinh thái (năng suất sơ cấp, phân hủy, chu kỳ dinh 

dưỡng) 

2.5. Các tác động của con người và tự nhiên lên các HST 

2.6. Quản lý hệ sinh thái 

Để hiểu tốt chương này, học viên nên tham khảo các tài liệu Error! 

Reference source not found., Error! Reference source not found.. 

4/0/3 

Chương 3: HỆ SINH THÁI VÙNG CỬA SÔNG  

Chương này sẽ cung cấp những kiến thức về đặc điểm vô sinh và 

hữu sinh của hệ sinh thái, chức năng và các tác động lên hệ sinh 

thái cửa sông. 

3.1. Đặc điểm chung 

3.2. Thành phần vô sinh và hữu sinh 

3.3. Các tương tác sinh thái 

3.4. Tác động của con người lên hệ sinh thái 

Để hiểu tốt chương này, học viên nên tham khảo các tài liệu Error! 

Reference source not found., Error! Reference source not found., 

Error! Reference source not found.. 

6/0/5 

Chương 4: HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN 

Chương này sẽ cung cấp những kiến thức về đặc điểm vô sinh và hữu 

sinh của hệ sinh thái, chức năng và các tác động lên hệ sinh thái rừng 

ngập mặn 

3.1. Đặc điểm chung 

4.2. Thành phần vô sinh và hữu sinh 

4.3. Các tương tác sinh thái 

4.4. Tác động của con người lên hệ sinh thái 

Để hiểu tốt chương này, học viên nên tham khảo các tài liệu Error! 

Reference source not found., Error! Reference source not found., 

Error! Reference source not found.  

2/0/0 

Chương 5: HỆ SINH THÁI RẠN SAN HÔ 

Chương này sẽ cung cấp những kiến thức về đặc điểm vô sinh và hữu 

sinh của hệ sinh thái, chức năng và các tác động lên hệ sinh thái rạn san 

hô. 

5.1. Đặc điểm chung 

5.2. Thành phần vô sinh và hữu sinh 

5.3. Các tương tác sinh thái 

5.4. Tác động của con người lên hệ sinh thái 

5.5. Hiện tượng tẩy trắng và nguyên nhân 

Để hiểu tốt chương này, học viên nên tham khảo các tài liệu Error! 

Reference source not found., Error! Reference source not found.. 

6/0/12 



Chương 6: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC HỆ SINH THÁI 

THỦY VỰC  

Chương này sẽ cung cấp những kiến thức về vấn đề biến đổi khí hậu 

và tác động của BĐKH lên các hệ sinh thái thủy vực; phản ứng của 

các hệ sinh thái đối với tác động của BĐKH và con người. 

6.1. Khí hậu, các yếu tố môi trường và hệ sinh thái 

6.2. Phản ứng của hệ sinh thái đối với BĐKH 

6.3. Giới hạn thích ứng của HST và vai trò của con người 

Để hiểu tốt chương này, học viên nên tham khảo các tài liệu Error! 

Reference source not found., Error! Reference source not found.. 

 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy:  

Giảng trực tiếp trên lớp kết hợp với báo cáo chuyên đề, học viện được giao 

thực hiện các chuyên đề theo các chủ đề khác nhau và báo cáo trước lớp khi 

kết thúc phần lý thuyết.  

4.2. Phương pháp đánh giá:  
Thi giữa kỳ: 20% 

Thuyết trình chuyên đề: 30%,  

Thi cuối kỳ: 50%. 
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