
vattendrag alla typer av strömmande vatten, kan indelas i bäckar, åar, floder och älvar
korallrev bildningar på havsbottnen som består av kalk och har skapats av koralldjur
hårdbotten botten som består av klippor och stenar
mjukbotten botten som täcks med sediment av lera och andra små partiklar
döda bottnar bottenområden där inget liv utom bakterier finns
strandzon den del av en sjö där vattnet är tillräckligt grunt för att det ska finnas växter som 

har rötter i bottnen
fria vattenmassan den del av en sjö som finns utanför strandzonen och ovanför bottenzonen
bottenzon den del av sjö där ljuset är för svagt för växter
våtmark fuktig eller vattenfylld mark
myr fuktig torv mark med växtlighet
svavelväte giftigt ämne som kan bildas av vissa bakterier vid syrebrist
sanddyn hög med sand som bildats genom att vinden har samlat ihop sanden
sediment material som sjunker ned genom vattnet och hamnar på bottnen
mosse myr som får vatten endast uppifrån från regn och snö
kärr myr som får vatten och näring från omgivande mark
densitet mått på tätheten, vikten för en viss volym av ett ämne
uppvällningsområde område där näringsrikt bottenvatten kommer upp till ytan
kontinentalsockel område med upp till 200 meter djupt vatten som omger kontinenterna
övergödning onaturligt hög halt av näring, som orsakas av mänsklig påverkan
språngskikt skarp gräns mellan vattenmassor med stor skillnad i temperatur eller salthalt
knott små blodsugande insekter, släkt med myggor
krill små kräftdjur som är viktiga i havets näringskedjor
djurplankton små vattenlevande djur som till största delen lever av växtplankton
växtplankton små växter och alger som flyter omkring nära ytan i hav och sjöar
algblomning snabb och kraftig förökning av växtplankton i vattenekosystem
stagnation stillastående, ingen omblandning
tång större arter av alger i havsmiljö
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barder tätt sittande hornskivor som bardvalar har i munnen för att filtrera vatten
bräckt vatten vatten som är en blandning mellan sötvatten och saltvatten
tidvatten växlingar av havsytans nivå under dygnet
vårflod ökad vattenmängd som orsakas av snösmältning


