
Lidojam?

Gaiss ir mikroorganismiem nelabvēlīga 
vide
Gaiss ir sausa un barības vielām nabadzīga vieta. Tādā
arī pieticīgiem mikroorganismiem var klāties grūti.

Gaisā ir atrodami mikroorganismi
Lai gan gaiss nav vide, kurā mikroorganismi spētu
vairoties, arī tur tie ir atrodami. Paraugos, kas ņemti
stratosfērā (40 km augstumā), arī konstatēti
dzīvotspējīgi mikroorganismi. Galvenokārt
mikroorganismi atrodami uz putekļiem

Daudzi mikroorganismi spēj paciest ļoti 
nelabvēlīgus apstākļus
Mikroorganismi ir izveidojuši vairākus pielāgojumus,
kas ļauj ilgāku laiku uzturēties nelabvēlīgos apstākļos-
biezus apvalkus, kas pasargā no UV stariem un
izžūšanas, spēja nobremzēt vielmaiņu, lai patērētu
mazāk barības vielas un citas. Ir organismi, kas spēj
gandrīz pilnībā izžūt un apturēt savus dzīvības
procesus, līdz iestājas labvēlīgāki vides apstākļi. Ir
mikroorganismi, kas ir spējīgi dzīvot ūdeņos ar ko
dzesē kodolreaktorus.

Kā palūkoties, kas lido tavās
mājās?

Istabas gaiss baktērijām mērogu ziņā ir kā Visums cilvēkam. Ja ir
vēlme noķert mazos astronautus, tad ir to var izdarīt arī ar mājās
pieejamām lietām.

Arī mikroorganismus ietekmē gravitācija, tāpēc gaisa mikroorganismi
ar laiku nosēžas uz pieejamām virsmām. Ja tiem piedāvā barības
vielām bagātu, cietu vidi, tad tie ātri vien vairosies un izveidos prāvu
mikroorganismu kaudzīti, ko varēs saskatīt ar neapbruņotu aci.

Sākumam vajadzēs barotni un traukus. Parasti tiek izmantotas Petri
plates- apaļi plakani trauciņi, tomēr var sakombinēt arī kaut ko no
mājās pieejamiem traukiem. Lai izaugtu tikai gaisa mikroorganismi,
trauki ir jāsterilizē. To var izdarīt ievietojot tos cepeškrāsnī, uzsildot
līdz 120 grādiem un tad lēnām atdzesējot. Tāpat var traukus karsēt
mikroviļņu krāsnī 5 min. Pēc tam traukus nevajadzētu vērt vaļā.
Plastmasas plates, ko var iegādāties specializētos veikalos, jau ir
sterilas.

Vidi, uz kuras mikroorganismiem augt, arī iespējams pagatavot
pašam. Zemāk aprakstīti divas barotnes, no kurām pirmā vairāk
piemērota baktērijām, bet otrā sēnēm. Lai vide būtu cieta, pievieno
agaru vai želatīnu

Gaļas peptona agars
Ap 100 gramiem liesas gaļas sagriež gabaliņos, pārlej ar krūzi auksta

ūdens un vāra 15 min. Tad pievieno piekto daļu tējkarotes sodas un 3
ēdamkarotes agara un vāra līdz agars ir izšķīdis. Visu samaisa un izkāš
caur marli. Ielej pudelē ar vates korķi.

Iesala agars
Uz krūzi ūdens izšķīdina pusotru ēdamkaroti iesala ekstrakta,

pievieno agaru un uzvāra līdz agars ir izšķīdis. Ielej pudelē ar vates
korķi.

Abas barotnes jāsterilizē. To var izdarīt tāpat kā ar traukiem. Ja
pagatavošanas procesā barotnē ir nonākušas mikroorganismu sporas,
tām ļauj uzdīgt un tad nogalina. Tāpēc barotnes sterilizāciju labāk veikt
nākamajā dienā pēc pagatavošanas. Kamēr barotne vēl ir šķidra pēc
sterilizācijas, to salej traukos, Petri platēs.

Lai uzzinātu kādi mikroorganismi atrodas telpas gaisā, plati ar
sacietējušo barotni atver un atstāju atvērtu 20 minūtes. Pēc tam
aizver un tur istabas temperatūrā. Pēc diennakts jau vajadzētu būt
redzamām pirmajām mikroorganismu kolonijām.

Vai mikroorganismi ir arī kosmosā?
Līdz šim vienīgie mikroorganismi, kas ir droši
konstatēti atklātā kosmosā ir tie, kas uzturas kosmisko
staciju iekšienē. Izmēģinājumos, kas veikti, lai
pārbaudītu Zemes mikroorganismu dzīvotspēju,
konstatēts, ka atklātā kosmosa spēcīgais starojums tos
nogalina. Tomēr vēl joprojām ir pētnieki, kas apgalvo,
ka meteorītu iekšienē varētu būt saglabājušies
dzīvotspējīgi mikroorganismi un zeme ik pa brīdim
saņem jaunu “viesu” porciju.

Vai mikrobi lido?
Mikroorganismiem nav pielāgojumu aktīvai lidošanai –
spārni vai propelleri. Tomēr arī tīrā telpu gaisā var būt
vairāk par 1000 mikroorganismiem kubikmetrā gaisa.


