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Водорості – найстаріші представники рослинного світу. Це фототрофні
хлорофілоносні нижчі рослини. Тіло представлене таломом (сланню), тобто
не розчленоване на корінь, стебло і листок. У них не має сформованих тканин
(механічної, провідної); органи статевого і нестатевого розмноження звичайно
одноклітинні.
Водорості – єдина група організмів, серед яких зустрічаються
прокаріоти(синьозелені)

і еукаріоти

(решта

відділів).

Кількість

видів

водоростей перевищує 40 тис. Проте класифікація їх не завершена, оскільки
не всі форми достатньо вивчені. У нашій країні прийнято поділяти водорості
на 10 відділів: синьозелені, пірофітові, золотисті, діатомові, жовтозелені, бурі,
червоні, евгленові, зелені, харові. Найбільшу кількість видів налічують зелені
(13-20 тис.) і діатомові (10 тис.) водорості. Поділ водоростей на відділи
збігається зазвичай з їхнім забарвленням, яке, як правило, пов'язане з
особливостями будови клітин і слані.

Значення водоростей у природі:
1. Насичують киснем воду та повітря над водоймами.
2. Основні продуценти (виробники) великої кількості органічних речовин у
водоймах. Вони слугують основою живлення рослиноїдних водяних
тварин.
3. Очищають воду від органічних забруднень, важких металів, пестицидів,
детоксикуючи їх.

4. Є біоіндикаторами забрудненості води.
5. Водоростями заростають мілководдя, завдяки чому створюється притулок
для личинок і мальків риб.
6. Беруть активну участь в побудові рифів.
7. Ґрунтові водорості виділяють особливі речовини, які сприяють діяльності
бактерій, грибів, і отже, ґрунтоутворенню.
8. Вони постачають у товщу ґрунту кисень, а їхні відмерлі рештки утворюють
органічну речовину ґрунту, що підвищує родючість.
9. Беруть участь в утворенні сапропелю (намулисті відклади в озерах).
Здатні до співжиття з іншими організмами (лишайники).

10.

Значення водоростей в народному господарстві:
1. Використовують в їжу (ламінарія).
2. Цінний корм для тварин, цінне органічне добриво.
3. В фармацевтичній промисловості – для виготовлення ліків, вітамінів (В2),
йоду, брому, для отримання замінників крові, розчинних хірургічних ниток.
4. В кондитерській промисловості для виготовлення цукерок, мармеладу,
морозива.
5. В хімічній промисловості – смоли, ацетон, метиловий спирт, барвники,
органічні кислоти, аміак.
6. В мікробіології – агар-агар – середовище на якому з добавкою поживних
речовин вирощують бактерії, гриби.
7. Водорості використовують і у біологічному методі очищення забруднених
вод.

У деяких країнах водорості вирощують у штучних водоймах для
промислового виробництва органічних речовин. Разом з тим водорості
можуть мати і негативне значення. Так, у разі масового розмноження у
водоймах вони спричинюють "цвітіння" води роблячи її непридатною для
використання, забруднюють насосні станції та водоводи, деякі види
вкривають днища суден, буї, погіршуючи їх експлуатацію.
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