


Водне середовище існування – це абіотичне 

середовище мешкання, основним ресурсом якого є вода



➢ Умови 
існування в 
межах водного 
середовища 
визначаються 
властивостями 
води

➢ Лімітуючими
ресурсами 
водного 
середовища 
існування є:

❖ кисень;
❖ світло;
❖ мінеральні 

речовини



Висока густина води

Стабільніший температурний 
режим

Низький вміст кисню

Менша кількість світла, ніж у 
повітрі

Певний сольовий склад



Гідробіонти – морські та 

прісноводні організми,які постійно 

живуть у водному середовищі

Найпоширеніші 

представники: водорості, 

одноклітинні 

твариноподібні, 

кишковопорожнинні, 

війчасті черви, 

ракоподібні, молюски, 

голкошкірі, риби.

Екологічні групи 

гідробіонтів розрізняють 

за: просторовим 

розташуванням у водному 

середовищі; здатністю до 

розмноження.

Екологічні групи 

гідробіонтів :

нейстон,планктон, 

нектон,бентос.



Нейстон – сукупність організмів, які живуть на межі водного та повітряного 
середовищ

•Планарії, личинки риб, клопи-водомірки, дрібні молюски, жуки-вертячки, сальвінія плаваюча, 
ряска мала.

Планктон – сукупність організмів, які дрейфують у товщі води та не можуть 
активно протистояти течіям

•Медузи, молюски, личинки риб, дрібні ракоподібні, бактеріофаги, бактерії, археї, одноклітинні 
водорості.

Нектон – сукупність активно плаваючих організмів,які мешкають у водній товщі, 
можуть активно протидіяти течії та переміщуватися на значні відстані

Морські змії, черепахи, кальмари, риби, китоподібні, ластоногі, пінгвіни.

Бентос – рослинні й тваринні організми, що живуть на ґрунті та в ґрунті морських і 
прісних водойм

•Корали, актинії, молюски, краби, лангусти, голкошкірі (морські їжаки та зірки),бурі й червоні 
водорості.
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Нейстонні
організми

•Живуть під 
поверхневою 
плівкою води

•Живуть у товщі 
води на глибині до 
кількох сантиметрів

Водомірка ставкова

Нижня частина тіла й 

кінчики кінцівок вкриті 

хітиновими волосками й 

воскоподібною

речовиною

Ангел блакитний

Личинки комарів



Планктонні 

організми

Трапляються на 
будь-якій глибині

Добре заселяють 
найосвітленіші
шари води

Фізалія
португальська

•Тіло має утвори для 
переміщення

Діатомові 
водорості

Тіло має дрібні 

розміри, вирости, 

жирові включення

Ціанея арктична

Відсутні важкі 

скелетні утвори, 

великий вміст води у 

крупних організмів



Нектонні
організми

Здатні до активного 
руху у воді, інколи до 
переміщення у повітрі

Ласти, плавці

Сильні м’язи для 

швидкого руху

Слизовий шар

Обтічна форма тіла

Особлива будова 
покривів для 
зменшення опору

Швидкий газообмін

Розвинуті органи 
дихання

Кит синій

Черепаха зелена

Кальмар 
тихоокеанський



Бентосні

організми

Можуть жити на 

поверхні або 

всередині ґрунту, 

водойм

Є прикріплені й 

неприкріплені види

Додаткові органи 
дихання

Біолюмінесцен

ція

Тридакна

Збільшили масу тіла 

завдяки 

зовнішньому 

скелету

Ламінарія

•Розвинули 
різноманітні 
органи 
прикріплення

Скат електричний

Сплющена форма 
тіла



В межах екологічних груп гідробіонтів існують свої стратегії 

формування адаптацій й життєві форми організмів


