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MÔ TẢ HỌC PHẦN

Cung cấp cho người học kiến thức về hiện trạng và tầm quan trong của đa
dạng sinh học của các nhóm thủy sinh vật bao gồm thực vật thủy sinh (tảo) và động
vật thủy sinh (nhóm động vật có xương sống và nhóm động vật không xương sống);
các tác động của con người và những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học,
các biện pháp bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học; các ví dụ veefcacs khu bảo tồn và
các bước thiết lập khu bảo tồn.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Nhằm giúp người học hiểu được hiện trạng và tầm quan trong của đa dạng sinh học
và bảo tồn nguồn lợi thủy sinh vật trong các hệ sinh thái nước ngọt, trên cơ sở đó có
những định hướng tích cực trong nghiên cứu và đề xuất các biện pháp bảo tồn đa
dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam nói chung và Đồng Bằng Sông
Cửu Long nói riêng.
Khi học xong, người học có khả năng:
- Về Lý thuyết:
o Nắm được các kiến thức về đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sinh
vật nước ngọt
o Thông hiểu về các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học
o Nắm vững các biện pháp khắc phục suy giảm đa dạng sinh học, biện
pháp bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sinh vật nước
ngọt
- Về kỹ năng
o Định hướng nghiên cứu về đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sinh
vật nước ngọt
o Đề xuất các biện pháp bảo vệ và bảo tồn đa dạng và nguồn lợi thủy
sinh vật nước ngọt
o Có khả năng thiết lập khu bảo tồn sinh vật nước ngọt
o Có khả năng thuyết trình và nghiên cứu độc lập về đa dạng và bảo tồn
nguồn lợi thủy sinh vật nước ngọt
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4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong từng
chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận).
Để học viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những
tài liệu tham khảo nào, ở đâu.
NỘI DUNG HỌC PHẦN
Tiết
(LT/BT/TH)
5/0/0
Các khái niệm và tầm quan trọng của đa dạng sinh
vật nước ngọt
Chương

Chương 1.

Chương này giới thiệu cho NCS về các khái niệm về đa dạng sinh học,
bảo tồn đa dạng sinh học và vai trò của đa dạng sinh vật nước ngọt
lên đời sống thủy sinh vật, hệ sinh thái và đời sống con người.
1.1. Các khái niệm
1.2. Phương pháp nghiên cứu đa dạng sinh học
1.3. Tầm quan trọng của đa dạng sinh học
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [1]
Chương 2.

Đa dạng nguồn lợi thủy sinh vật trong hệ sinh thái
nước ngọt

3/2/0

Chương này cung cấp thông tin về đa dạng nguồn lợi thủy sinh vật
trong các hệ sinh thái nước ngọt và tiến trình và sự biến động của
chúng trong các hệ sinh thái nước ngọt khác nhau.
2.1. Đa dạng nguồn lợi thủy sinh vật trong hệ sinh thái sông
2.2. Đa dạng nguồn lợi thủy sinh vật trong hệ sinh thái đất ngập nước
2.3. Tiến trình và sự biến động của đa dạng sinh vật
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [3]
Chương 3.

Những tác động của con người và mối đe doạ đến đa
dạng nguồn lợi thủy sinh vật

3/2/0

Chương này nêu lên những tác động của con người bao gồm tác động
của việc khai thác quá mức, các hoạt động liên quan đến ô nhiễm (gây
ô nhiễm từ nông nghiệp, thủy sản…).
3.1. Những tác động trực tiếp của con người lên đa dạng thủy sinh vật
3.2. Các mối đe dọa đến đa dạng thủy sinh vật
3.3. Ảnh hưởng của sự thay đổi yếu tố thủy động học lên sự đa dạng
nguồn lợi thủy sinh vật
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3], [4]
Chương 4.

Những khó khăn và biện pháp bảo tồn đa dạng sinh
học và nguồn lợi thủy sản

3/2/0

Chương này giới thiệu những vấn đề khó khăn, thách thức trong bảo
tồn đa dạng sinh học và các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học và
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Chương

Tiết
(LT/BT/TH)

nguồn lợi thủy sinh vật bao gồm bảo tồn in situ.
4.1. Những khó khăn, thách thức trong việc bảo tồn đa dạng sinh vật
nước ngọt
4.2. Các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh vật nước ngọt
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [4]
Chương 5.

Xây dựng và thiết lập khu bảo tồn nguồn lợi thủy
sinh vật nước ngọt

3/2/0

Chương này giới thiệu về các khu bảo tồn nước ngọt và các bước cần
thiết trong việc thiết lập khu bảo tồn nguồn lợi thủy sinh vật nước
ngọt.
5.1. Giới thiệu các khu bảo tồn nước ngọt trên thế giới và trong nước
5.2. Các bước cần thiết khi xây dựng và thiết lập khu bảo tồn
5.3. Các vấn đề cần lưu ý trong xây dựng, thiết lập và quản lý khu bảo
tồn
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3], [4]
Chương 6.

Phục hồi hệ sinh thái sông cho bảo tồn đa dạng sinh
vật ở các nước Châu Á

3/2/0

Chương này giới thiệu về quá trình phục hồi hệ sinh thái sông cho bảo
tồn đa dạng sinh vật ở một số nước trong khu vực châu Á. Những bài
học kinh nghiệm có thể rút ra và áp dụng ở điều kiện Việt Nam
6.1. Đặc điểm hệ sinh thái sông
6.2. Quá trình phục hồi hệ sinh thái sông
6.2. Bài học kinh nghiệm và áo dụng ở điều kiện Việt Nam
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4], [5]
5.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (20
tiết), bài tập (10 tiết).
5.2. Phương pháp đánh giá:
Kiểm tra giữa kỳ: 20% và thi cuối kỳ: 50% và bài tập (thuyết trình): 30%.
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