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Warsztaty „Siliceous microorganisms” na Uniwersytecie Szczeciñskim
15–20.10.2012
W dniach 15–20 paŸdziernika 2012 r. na Wydziale
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczeciñskiego odby³y siê –
ju¿ po raz drugi – warsztaty naukowe na temat mikroorganizmów krzemionkowych, zorganizowane przez Uniwersytet Szczeciñski i firmê Zeiss, producenta mikroskopów
badawczych. Organizacj¹ warsztatów zajêli siê pracownicy Zak³adu Paleooceanologii Wydzia³u Nauk o Ziemi, kierowanego przez prof. dr. hab. Andrzeja Witkowskiego.
Warsztaty przeznaczone by³y dla wszystkich m³odych
naukowców (w szczególnoœci magistrantów oraz doktorantów), którzy w swej pracy badawczej wykorzystuj¹
organizmy krzemionkowe o rozmiarach mierzonych w
mikrometrach. Znalaz³a siê grupa tak¿e tych, którzy dopiero zaczynaj¹ swoj¹ przygodê z tym pasjonuj¹cym œwiatem.
Ogó³em w warsztatach uczestniczy³o 18 doktorantów oraz
8 studentów. Reprezentowali oni instytucje naukowe (g³ównie
uniwersytety) z Chin, Estonii, Francji, Niemiec, Polski,
Portugalii, Rosji, Szkocji, Turcji, USA i W³och.
Jako wyk³adowcy zaproszeni zostali uznani naukowcy
i specjaliœci ze swoich dziedzin:
– prof. Hermann Ehrlich (Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy);
– prof. David Harwood (University of Nebraska-Lincoln, USA);
– prof. Kevin McCartney (University of Maine at Presque Isle, USA);
- dr Ian Harding (National Oceanography Centre,
Southampton, Wielka Brytania);
– dr Jonathan Taylor (North-West University, Potchefstroom, RPA);
– dr hab. Marta B¹k (Uniwersytet Jagielloñski, Kraków).
W gronie wyk³adowców znaleŸli siê tak¿e pracownicy
i doktoranci Zak³adu Paleooceanologii: dr Ma³gorzata
B¹k, Diana Krawczyk, S³awomir Dobosz, Jakub Witkowski oraz Przemys³aw D¹bek.
Zajêcia podczas warsztatów podzielone by³y na dwa
bloki: przedpo³udniowe wyk³ady, w czasie których uczestnicy warsztatów otrzymywali specjalistyczn¹ wiedzê oraz

popo³udniowy blok praktyczny, gdzie ka¿dy mia³
mo¿liwoœæ zastosowania zdobytej wiedzy. W tym celu
przygotowane zosta³y mikroskopy œwietlne wraz ze starannie dobranymi preparatami, na których uczestnicy
spotkania uczyli siê zasad rozpoznawania dominuj¹cych
przedstawicieli poszczególnych grup mikroorganizmów.
Preparaty s³u¿¹ce do æwiczeñ zawiera³y zarówno materia³
kopalny, jak i gatunki wystêpuj¹ce wspó³czeœnie w
zespo³ach morskich i s³odkowodnych. Zadbano równie¿ o
to, aby materia³y szkoleniowe reprezentowa³y jak najszerszy przekrój œrodowiskowy: od Arktyki, poprzez strefê
umiarkowan¹ i tropiki, a¿ do Antarktydy. Równie¿ ramy
czasowe prezentowanego materia³u by³y bardzo szerokie:
obejmowa³y okres od wczesnej kredy po czasy wspó³czesne.
Warsztaty rozpocz¹³ znakomity wyk³ad prof. Hermanna Ehrlicha na temat biomineralizacji krzemionki. Profesor
Ehrlich jest œwiatowym autorytetem w dziedzinie badañ
nad biomineralizacj¹. Tak¿e w pierwszym dniu warsztatów
uczestnicy zapoznali siê z wyrafinowan¹ technik¹ mikrofotografii, któr¹ zaprezentowa³ autor tej metody Wulf Herwig z Hannoveru. Emerytowany in¿ynier odda³ siê
fotografowaniu mikroorganizmów krzemionkowych,
g³ównie okrzemek, przekraczaj¹c fizyczne mo¿liwoœci
mikroskopii optycznej. Nastêpnie dr Jonathan Taylor z
RPA opowiedzia³ o bioindykacyjnych w³aœciwoœciach
mikroorganizmów krzemionkowych, które s¹ z powodzeniem wykorzystywane w rekonstrukcjach paleoœrodowiskowych, czy w ocenie wspó³czesnego stanu œrodowiska
wodnego.
Wyk³ady oraz zajêcia praktyczne by³y znakomit¹ okazj¹ do pog³êbienia wiedzy uczestników na temat organizmów krzemionkowych. Tematyka trwaj¹cych tydzieñ
warsztatów by³a niezwykle zró¿nicowana. W poszczególnych dniach zaproszeni wyk³adowcy przedstawiali wyk³ady na temat organizmów, których rozmiary wahaj¹ siê
od 2 µm do 2 mm. Pod „lupê” zosta³y wziête: okrzemki,
promienice, krzemowiciowce, krzemionkowe grupy bruzdnic,
ebridie oraz ig³y g¹bek. Dla ka¿dej z tych grup taksono-
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Ryc. 1. Mikroskamienia³oœci krzemionkowe: ebridie (a–c), promienice (d–e), krzemowiciowce (f–g). Zdjêcia wykonane przy u¿yciu
skaningowego mikroskopu elektronowego. A. Triskelion. Œrodkowy eocen, Wyniesienie Kergueleñskie, Ocean Indyjski. B. Ebriopsis.
Œrodkowy eocen, Wyniesienie Kergueleñskie. C. Micromarsupium. Œrodkowy eocen, Wyniesienie Kergueleñskie. D. Przedstawiciel
Spumellaria. PóŸny eocen, Oamaru, Nowa Zelandia. E. Siphocampe. Œrodkowy eocen, Wyniesienie Kergueleñskie. F–G. Dictyocha.
Œrodkowy eocen, Wyniesienie Kergueleñskie. Fot. J. Witkowski
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Ryc. 2. Okrzemki. Zdjêcia wykonane przy u¿yciu skaningowego mikroskopu elektronowego. A. Solium, wczesny eocen, Dania. B.
Aulacodiscus. PóŸna kreda, Devon Island, Kanada. C. Keratophora. Œrodkowy eocen, Kamysz³ow, Rosja. D. Truania. PóŸna kreda,
Devon Island. Fot. J. Witkowski

micznych zaprezentowano podstawowe informacje na
temat ich biologii, a tak¿e zapisu kopalnego i ewolucji.
Szczególny nacisk k³adziono na zastosowania praktyczne:
u¿ytecznoœæ w datowaniu osadów oraz rekonstruowaniu
warunków œrodowiska, w jakim mikroorganizmy te ¿y³y
(np. zasolenie czy temperatura), a tak¿e na ich przydatnoœæ
w okreœlaniu jakoœci wód s³odkich (biomonitoring z wykorzystaniem okrzemek).
Uczestnikom warsztatów zosta³y przedstawione mo¿liwoœci ubiegania siê o materia³ badawczy (np. z programu
Integrated Ocean Drilling Program), a tak¿e techniki
poboru prób do badañ mikroorganizmów krzemionkowych
z ró¿nych ekosystemów. Uczestnicy poznali tak¿e laboratoryjne metody ekstrakcji organizmów krzemionkowych
oraz przygotowywania preparatów mikroskopowych.
Zajêcia z zakresu technik mikroskopowych, jak i zaawansowanych metod mikrofotografii z pewnoœci¹ przys³u¿¹
siê udoskonaleniu metod pracy badawczej uczestników
warsztatów. W ostatnim dniu zajêæ to sami uczestnicy,

wcielaj¹c siê w rolê wyk³adowców, mieli szansê przedstawiæ swoje aktualne badania i zainteresowania badawcze.
Bior¹c pod uwagê zainteresowanie i zaanga¿owanie
osób bior¹cych udzia³ w spotkaniu, poziom naukowy prowadz¹cych sesje, a tak¿e intencje samych organizatorów
warsztaty te maj¹ szansê przerodziæ siê w cyklicznie organizowane wydarzenie naukowe, skupiaj¹ce miêdzynarodowe grono zarówno doœwiadczonych i uznanych, jak i tych
m³odych sta¿em naukowców – wszystko dziêki wspólnej
pasji. W szczególny sposób do organizacji warsztatów
przyczynili siê: mgr in¿. Genowefa Daniszewska-Kowalczyk, mgr Agnieszka Kierzek, mgr Marcin Wroniecki, mgr
Micha³ Tomczak, dr Artur Skowronek oraz mgr in¿. Cyryl
Przybyszewski.
Nastêpne warsztaty odbêd¹ siê za dwa lata. Ju¿ dziœ
serdecznie zapraszamy!
Micha³ Tomczak
w imieniu zespo³u organizacyjnego
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