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Predavanje J. Štirna ob otvoritvi »Likovne razstave grafičnih naravoslovnih ilustracij 

iz fondov stare literature v knjižnici MBP NIB v Piranu« 

 



Že ko sem to razstavo, ki si jo boste lahko že čez eno urco ogledali, videl prvič pozimi na Morski 

biološki postaji NIB v Piranu , sem bil spričo njene izobraževalne, naravoslovne in likovne 

impresivnosti  ter zelo zahtevnega dela, ki so ga pod vodstvom Vladimirja Bernetiča vložili 

sodelavci MBP, prav navdušen. Osebno pa še posebej zato, ker je pretežni del razstavljenih 

posterjev, ki z umetniškimi litografijami starih mojstrov prikazujejo morske organizme, povzet 

iz epohalne monografije slavnega zoologa, darvinista, slikarja in filozofa E. Haeckla: 

Kunstformen der Natur, 1899 & 1924. Z nekaterimi njegovimi slikovnimi sestavljankami sem se 

namreč spoznal še med študijem (ojoj ! ~ 1958), ki pa so prikazovale samo morske živali. Šele na 

razstavljenih posterjih pa sem odkril tudi slikovne priloge fitoplanktona: kremenastih diatomej 

in oklepnih dinoflagelatov. Te in druge skupine alg in cijanobakterij sem od l. 1965 do danes 

taksonomsko raziskoval, prvenstveno z uporabo optične (OM), pa tudi vrstične elektronske 

mikroskopijo (VEM)*. Ko sem videl preciznost risb teh starih avtorjev, ki so delali le s tako 

preprostimi optičnimi mikroskopi (kakršnih danes še za srednješolske vaje ne bi uporabili), se 

mi je utrnila ideja primerjave tedanjih risb s sodobnimi VEM - fotografijami rastlinskega 

planktona. Ker to pomeni začetni cilj predavanja, primerjavo ilustriram na prvih dveh slikovnih 

prilogah.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*To so mi s požrtvovalno pomočjo omogočili, najprej Olga Urbanc Berčič(†) in Kazimir Drašlar, pa še 

Tihomir Makovec, Marjan Richter in Janko Rode, katerim se tudi na tem mestu prisrčno zahvaljujem. 
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DIATOMEJE: 1a Navicula lyra, 1b Diploneis weissflogii, 2a, Auliscus craterifer, 

2b Actinoptychus senarius, 3a Triceratium moronense, 3b T. robertsianum  
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DINOFLAGELATI: 1a in 1b Ornithocercus magnificus, 2a in 2b Peridinium 

divergens, 3a  Pirgidium pyriforme, 3b Oxytoxum sceptum, 4a Dinophysis  

sphaerica, 4b D. acuta  



ORIS PLANETARNEGA  POMENA  OCEANSKE  BIOPRODUKCIJE  FITOPLANKTONSKIH  

ZDRUŽB IN PRIKAZ  GALERIJE  MIKROFOTOGRAFIJ  POGOSTIH  IN ZNAČILNIH VRST 

 

Upoštevajoč, da otvoritev razstave in predavanje datumsko sovpadata z dnevom Zemlje, se mi zdi prav, 

da se spomnimo naslednjih, osnovnih in večstransko povezanih aspektov planetarnega pomena 

fitoplanktona, ki: 

 

 k vrstni pestrosti pelagičnega dela morskih ekosistemov prispeva najmanj kakšnih 1,000 ekološko zelo 

važnih vrst, n.pr. samo za Sredozemsko morje je ugotovljenih > 300 takih vrst; 

 

 fotosintetično proizvede najmanj ~ 60 % globalne primarne produkcije in s sproščenim kisikom obogati 

morja in ozračje, v sedimentih pa deponira bistveno več CO2  kot ga Človek sprošča v ozračje, kar je  za  

vse usodno važno - tudi če verjamemo, da za očitne klimatske spremembe ni odgovoren samo Človek; 

 

 neposredno proizvaja večino hrane za rastlinojede planktonske organizme, posredno pa tudi velik delež 

potreb oceanskih prehrambenih piramid, vključno Človeka  in tudi »ribje skromne«Slovence; 

 

 v obliki monokultur postaja vedno pomembnejša surovina za industrijske marikulture, farmakološko 

iskanje novih zdravil in nepričakovano obsežne proizvodnje t.i. »zdravilnih prehrambenih dodatkov«;  

 

 na žalost povzroča tudi razne, morskemu okolju, turizmu, ribištvu, ribogojstvu, školjkarstvu ter celo 

zdravju ljudi škodljive in nevarne pojave, katerim botrujejo predvsem: evtrofikacija, industrijsko in 

naftno onesnaževanje in še nerazjasnjen porast populacij vrst, ki sintetizirajo tudi Človeku nevarne 

biotoksine; več o tem in sorodnih zadevah bomo spoznali malo kasneje na dokaj poučnih slikah. 
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  Kremenaste alge/diatomeje z optično mikroskopijo (LM) živih in 

  čiščenih primerkov z LM in elektronsko mikroskopijo (SEM)  



Nanostrukture  

 zelo velikih vrst  

 kremenastih alg  

pod SEM 

Azpeitia obscurum 

Coscinodiscus gigas  



Dokler fitoplanktologi nismo razpolagali s SEM mikroskopijo, 

je bila taksonomija diatomej, ki tvorijo cevasto verižne kolonije, 

težavna in nezanesljiva. 

Stephanopyxis palmeriana  

Skeletonema costatum 
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Detonula confervacea Leptocylindrus mediterraneus 

Note the beauty of the mother’s Nature “designs” , 
mi je nekoč pripisal Dr. Balech - sicer svetovna klasa za 

dinoflagelate - določal je tudi mojo zbirko. 
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Škodljivi severno jadranski pojavi 

mukoznih preprog in zaves je delo 

"škodljivega preobilja" drobnih 

diatomejskih vrst 

Površinske preproge mukusa 

v Strunjanskem zalivu 

Oblaki mukusa pod morjem 



Med tvorci mukoznih pojavov so kolonijalne  

vrste rodov: Chaetoceros, Bacteriastrum, Nitzschia 

in Cyclotella. 

Skoraj monospecifična kolonija vrste 

Chaetoceros sociale 

Trdno zvezana veriga vrste 

Bacteriastrum hyalinum 

Chaetoceros curvisetum 

     ...skoraj kot  EURO 
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Mukus tvorijo tudi 

nanoplanktonske diatomeje 

vrste Cyclotella caspia.  

Na dnu posedle lupinice diatomej 

 Cyclotella  in Nitzschia   

Verižna kolonija 

Solitarna celica 

Cyclotella caspia 
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Nitzschia pungens, drobna diatomeja, ki tvori, tudi za ljudi toksične, masivne 

kolonije, je taksonomsko brez SEM komajda določljiva.  

Skoraj monospecifični  "cvet" pod optičnim (LM) in (SEM) mikroskopom 
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KOKOLITOFORIDI: 

nanoflagelati z apnenimi eksoskeleti, 

ki sedimentirani pomenijo edinstven depo 

viškov CO2 iz ozračja. 

Pretežno diatomejski kremenasti sedimenti 

Apnenčasti sediment iz kokolitnih lupinic 

Tintinidni protozoj Codonellopsis ecaudata, 

ki ga prekrivajo epibiontski kokoliti 
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Primerki značilnih sredozemskih kokolitoforid 

Emiliana huxleyi Syracosphaera histrica  

Gephyrocapsa oceanica Calyptrosphaera sphaeroidea 

... tako pa izgleda pod LM 
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DINOFLAGELATI: 

med njimi so mnoge vrste, ki tvorijo 

masivne, rdeče-rjave populacije 

"rdeče plime", katere so lahko hudo 

antropo in/ali ihtiotoksične. 

 

S.O.S. SEM - taksonomsko  zelo težko 

določljive vrste ! 

Ubijalec tropskih rib 

Ceratocoris armata LM 
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Več ubijalskih dinoflagelatov...   

Gonyaulax digitale Pyrodinium bahamense 
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