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2.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về đa dạng thành phần thủy
sinh vật, các đặc điểm sinh học, sinh thái, vai trò và khả năng ứng dụng của chúng
trong đánh giá chất lượng nước cũng như sử dụng chúng trong nuôi trồng thủy sản.
Thành phần thủy sinh vật bao gồm các nhóm động vật không xương sống (sinh vật
nổi, sinh vật đáy), động vật có xương sống (cá, động vật có vú, lưỡng thê…), các
giống loài quan trọng và có nguy cơ bị đe dọa hiện nay ở Việt Nam và ĐBSCL.
MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Sau khi học xong, người học có khả năng đánh giá, phân tích và áp dụng các
vấn đề liên quan đến đa dạng thành phần thủy sinh vật:
- Nắm được sự đa dạng, thành phần giống loài các nhóm thủy sinh vật
- Hiểu rõ các đặc điểm sinh học, sinh thái, vai trò và tầm quan trọng của các
nhóm thủy sinh vật
- Phân tích, đánh giá được tính đa dạng của thủy sinh vật trong các hệ sinh
thái thủy vực
- Áp dụng kiến thức sinh học, sinh thái của các nhóm thủy sinh vật để đánh giá
chất lượng môi trường nước
- Ứng dụng các đặc điểm sinh học, sinh thái của các nhóm thủy sinh vật vào
trong nghề nuôi thủy sản, nhất là giai đoạn sản xuất giống
- Đề xuất các biện pháp bảo vệ, bảo tồn sự đa dạng thủy sinh, nhất là các
giống loài quan trọng
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NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương

Chương 1.

Khái niệm, vai trò và tầm quan trọng của nguồn lợi
thủy sinh vật

Chương này sẽ cung cấp cho học viên những khái niệm về đa dạng
sinh học, đa dạng thủy sinh vật, các khái niệm về các nhóm thủy
sinh vật, cách tính và đánh giá sự đa dạng. Ngoài ra, vai trò và tầm
quan trọng của các nhóm thủy sinh vật cũng sẽ được trình bày để
học viên nắm rõ và nhận thức được tầm quan trọng của chúng trong
đánh giá tình trạng môi trường, trong nuôi trồng thủy sản.

Tiết
(LT/BT/TH)
2

1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò và tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sinh vật
1.3. Phương pháp nghiên cứu và đánh giá nguồn lợi thủy sinh vật
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [4].
Chương 2.

Nguồn lợi thực vật nổi
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Chương này sẽ cung cấp cho học viên kiến thức về thành phần thực
vật nổi gồm các giống loài vi tảo nước ngọt và lợ, mặn vai trò của
chúng trong thủy vực và trong nuôi trồng thủy sản.
2.1. Thành phần loài các nhóm thực vật nổi
2.2. Đặc điểm sinh học
2.3. Đặc điểm sinh thái
2.4. Sự đa dạng trong môi trường nước ngọt, lợ, mặn
2.5. Vai trò của thực vật nổi
2.6. Thực hành
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1].
Chương 3.

Nguồn lợi rong biển
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Chương này sẽ cung cấp cho học viên kiến thức về thành phần rong
biển, phân bố và vai trò của chúng trong thủy vực, đối với con
người và nuôi trồng thủy sản.
3.1. Đa dạng thành phần rong biển
3.2. Đặc điểm sinh học, sinh thái của rong biển
3.3. Vai trò và ứng dụng của rong biển
3.4. Thực hành
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4].
Chương 4.

Nguồn lợi động vật không xương sống

Chương này sẽ cung cấp kiến thức về thành phần các nhóm động
vật không xương sống bao gồm nhóm sống phiêu sinh và nhóm sống
đáy, vai trò, tầm quan trọng của chúng trong thủy vực, đối với con
người và trong nuôi trồng thủy sản
4.1. Đa dạng thành phần phiêu sinh động vật
4.1.1. Protozoa
4.1.2. Rotifera
4.1.3. Nhóm giáp xác nhỏ
4.2. Đa dạng thành phần động vật đáy
4.2.1. Các nhóm giun
4.2.2. Các nhóm sống bám, sống cố định
4.2.3. Các nhóm sống trên và trong nền đáy
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4.3. Vai trò các nhóm động vật đáy
4.4. Thực hành
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [6], [8],
[9].
Chương 5.

Nguồn lợi động vật có xương sống
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Nội dung chương này cung cấp cho học viên những thông tin về
thành phần động vật có xương sống trong đó hệ thống hóa thành
phần cá nước ngọt, nước mặn và những loài động vật có xương
sống khác như thú biển, rùa biển, chim biển… vai trò và tầm quan
trọng của chúng, những mối đe dọa từ tác động của con người lên
sự đa dạng của chúng
5.1. Đa dạng thành phần cá nước ngọt
5.2. Đa dạng thành phần cá biển
5.3. Đa dạng thành phần nhóm bò sát biển
5.4. Đa dạng thành phần nhóm động vật có vú biển
5.5. Nguy cơ và vai trò của các nhóm động vật không xương sống
5.6. Quan sát qua hình ảnh, video
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], [3]
Chương 6.

Nguồn lợi thủy sinh vật trong các loại hình thủy
vực ở Việt Nam
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Nội dung chương này cung cấp cho học viên những thông tin về
thành phần và sự đa dạng của các nhóm thủy sinh vật phân bố trong
các loại hình thủy vực nước ngọt và nước lợ, biển của Việt Nam
6.1. Thành phần và sự phân bố thủy sinh vật trong các thủy vực
nước ngọt
6.2. Thành phần và sự phân bố thủy sinh vật trong các thủy vực
nước lợ, mặn
6.3. Tình hình khai thác và sử dụng nguồn lợi thủy sinh vật
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [5]
5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy chủ yếu là lý thuyết kết
hợp với thực hiện chuyên đề, làm việc nhóm và báo cáo, thuyết trình theo
nhóm trước lớp.
5.2. Phương pháp đánh giá: Thuyết trình chuyên đề: 50% và thi cuối kỳ: 50%.
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