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Мікробіологія океану
Понад 70% поверхні Землі вкрито океанами, в яких зосереджено 95% всього
біорізноманіття.
Мікроорганізми є найчисленнішими мешканцями океанів — в 1 літрі води
може жити 1 мільярд бактерій та 10 мільярдів вірусів.

Мікроорганізми мешкають там, де, на перший погляд,
неможливо вижити — на великих глибинах, у
підводних вулканах, за умов шаленого тиску та
відсутності світла. Незважаючи на свій малий розмір,
мікроорганізми є необхідним компонентом океанів і
виконують вкрай важливі функції.

Бактерії утилізують “сміття” в океанах, допомагають іншим морським мешканцям
захищатись від хижаків та інфекцій, спілкуватись між собою, а також ліквідовують
наслідки нафтових розливів.
Ми часто використовуємо морські бактерії у
повсякденному житті, хоча навіть про це не підозрюємо.
Щороку вчені відкривають понад 200 нових сполук
бактеріального походження, які ми потім наносимо на
свою шкіру у складі сонцезахисних кремів, споживаємо у
складі лікувальних препаратів та використовуємо в побуті
для прання, фарбування тощо.

🔬

Саме тому ці крихітні морські істоти є настільки цікавими для мене і тому я їх
активно досліджувала під час експедицій у Чорному морі та в Антарктиді. За
допомогою спеціальних пристроїв, ми виловлюємо бактерії, а далі вивчаємо
під мікроскопом та досліджуємо їхнє ДНК. Ці дослідження допомагають нам
відкривати таємниці виживання мікроорганізмів в екстремальних умовах.
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Mikrobiologia oceanu
Oceany pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi, a w nich żyje 95%
wszystkich organizmów ziemskich.
Mikroorganizmy to najliczniejsza grupa mieszkańców oceanów — 1 litr
wody może zawierać 1 miliard bakterii i 10 miliardów wirusów.

Mikroorganizmy żyją tam, gdzie na pierwszy rzuk
oka, nie da się przeżyć — na ogromnych
głębokościach, w wulkanach podwodnych, tam,
gdzie panuje duże ciśnienie i brakuje światła.
Mimo swojego małego rozmiaru mikroorganizmy
są niezbędnych elementem oceanów i pełnią
niezmiernine ważną funkcję.

Bakterie usuwają „śmiecie” z oceanów, pomagają innym morskim mieszkańcom
bronić się przed drapieżnikami i infekcjami czy też komunikować oraz łagodzą skutki
wycieków ropy naftowej.
Często mamy do czynienia z bakteriami morskimi w
codziennym życiu, chociaż nawet nie zdajemy sobie z
tego sprawy. Co roku naukowcy odkrywają ponad 200
nowych związków chemicznych pochodzenia
bakteryjnego, które później smarujemy na skórę jako
składniki kremów przeciwsłonecznych, połykamy jako
składniki preparatów medycznych i używamy na co
dzień dla prania, malowania itp.
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Właśnie dlatego te drobniutkie morskie istotki tak bardzo mnie interesują i
dlatego rzetelnie je badałam podczas ekspedycji na Morzu Czarnym i w
Antarktydzie. Przy pomocy specjalnych urządzeń wyłapujemy bakterie i
analizujemy pod mikroskopem oraz badamy ich DNA. Te badania
pomagają nam zrozumieć zagadkę przetrwania mikroorganizmów w
ekstremalnych warunkach.

Слова:

Речення:

Поверхня — Powierzchnia

Океани вкривають понад 70% поверхні
Землі -

Земля — Ziemia
Вкривати — Pokrywać
Океан — Ocean

Oceany pokrywają ponad 70%
powierzchni Ziemi.

Мікроорганізми —
Mikroorganizmy
Мешкають — Żyją
Вулкани — Wulkany

Mikrobiologia oceanu

Мікроорганізми мешкають у підводних
вулканах — Mikroorganizmy żyją w
wulkanach podwodnych.
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