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Diatomeje so najmanjše pridelovalke organske snovi z 
dna prehranskega spleta. Najdemo jih po vsem svetu in v 
najrazličnejših okoljih – v oceanih in morjih, rekah, jezerih, 
močvirjih in barjih, celo na mahovih in na drevesni skorji 
so se naselile. Za življenje potrebujejo le dovolj vlage in 
svetlobo, vse drugo ob pomoči klorofila opravijo same. 
To so alge. Med njimi za najlepše veljajo diatomeje ali 
kremenaste alge, katerih skelet gradi kremen (silicijev 
dioksid SiO2).

Nič nenavadnega ni, da niso široko znane, saj jih brez 
zmogljivega mikroskopa niti videti ne moremo. V povpreč-
ju namreč merijo le nekaj deset mikronov. Majhnost pa 
so nadomestile z množičnostjo, saj lahko na kvadratnem 
centimetru rečnega dna živi več kot milijon teh enoceličnih 
bitij. Njihov pomen za življenje je neprecenljiv, saj vežejo 
četrtino globalnega ogljika in pridelajo kar 40 odstotkov 
vsega kisika na planetu.

V projektu LIFE AQUAVIVA – Živa voda od biodiver-
zitete do pipe želimo pokazati pomen biotske pestrosti 
v vodah, hkrati pa tudi opozoriti, da je naše življenje z 
vsemi živimi bitji, s katerimi si delimo planet, lepše. Zato 
smo se povezali z Nacionalnim inštitutom za biologijo 
in Biotehniško fakulteto ter z vrstičnim elektronskim mi-
kroskopom razkrili lepoto diatomej, ki presega našo do-
mišljijo. Na razstavnih panojih so dosegle velikost enega 
metra in osupnile obiskovalce razstave, med njimi tudi 
modna oblikovalca Tomaža in Urško Draž. Navdih, v na-
ravi spleten iz kremena, je postal izziv v svetu mode. Za 
prenos in vplet teh nežnih naravnih struktur v pletenino 
sta oblikovalca prejela prvo nagrado za oblikovanje na 
jesenskem ljubljanskem Tednu mode. S tem je nevidno 
bistvo zdaj vsem na očeh.

Izsek diatomeje Thalassiosira weissflogii, posnet z vrstičnim 
elektronskim mikroskopom.
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